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Atividade de controle 

 

1. Introdução 

 

Dentre as atribuições incumbidas pela CF/88 ao CNMP, destaca-se o controle 

disciplinar e atuação correicional, exercidos pela Corregedoria Nacional (CN). 

 

A Corregedoria Nacional do Ministério Público é órgão do Conselho 

Nacional do Ministério Público com atribuições constitucionais previstas no § 3º do art. 

130-A da CF/88, e regulamentadas pelo artigo 18 do RICNMP, cabendo-lhe o exercício 

da atividade investigativa e preparatória do poder disciplinar do CNMP (recebimento e 

processamento de reclamações relativas a membros e servidores do Ministério Público) 

e a atividade executiva de inspeção e correição geral. 

 

Para cumprir seu mister, o órgão correicional conta, para além do Corregedor 

Nacional, eleito entre os membros do Ministério Público que integram o Conselho para 

um mandato de 2 (dois) anos, com membros auxiliares, requisitados nos termos do art. 

130-A, § 3º, III, da CF/88, e por servidores.  

 

Em 03 de outubro de 2017, durante a transição da gestão passada, 

compunham a Corregedoria Nacional 08 (oito) membros auxiliares e 27 (vinte e oito) 

servidores, equipe responsável pela sua atividade executiva, consistente na organização e 

execução de inspeções e correições (incluindo a acompanhamento das determinações e 

recomendações prolatadas nos respectivos relatórios), bem como pela atividade 

disciplinar do Órgão Nacional. 

 

Contudo, com a natural ampliação dos desafios e a evolução no 

estabelecimento de novas metas, foi necessária uma remodelação na estruturação 

funcional da Corregedoria Nacional, especialmente a partir da Recomendação nº 52, de 
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28 de março de 2017, a qual determinou a implantação Política Nacional de Gestão de 

Pessoas em todos os Ramos e Unidades do Ministério Público brasileiro.  

 

De acordo com essas novas diretrizes, restou assentado de que a “capacidade 

de o Ministério Público brasileiro gerar resultados efetivos depende da valorização, da 

competência, da motivação e do comprometimento de seus integrantes e que esses 

aspectos podem ser impulsionados por políticas institucionais de gestão de pessoas”. 

 

Assim, ficou clara a necessidade de que a “adoção de modelos de gestão e 

ambientes de trabalho capazes de estimular a motivação e o comprometimento das 

pessoas conduz ao desenvolvimento das competências profissionais, à excelência e ao 

alcance dos objetivos organizacionais”, incluindo, nesse processo, a observância da 

dimensão espiritual no trabalho, ou seja, a “compreensão acerca de si mesmo e das 

relações humanas, que favorece o aprimoramento das potencialidades do indivíduo e 

influencia a cultura da organização e o contexto em que ele está inserido”. 

 

De acordo com a Portaria CNMP-CN nº 165, de 20 de junho de 2018, 

atualmente a Corregedoria Nacional é composta do Gabinete do Corregedor e da 

Coordenadoria Geral, da Coordenadoria Disciplinar, da Coordenadoria de Inovação, 

Evolução Humana e Estágio Probatório e da Coordenadoria de Correições e Inspeções, 

contando em 30/06/2019 com 37 membros auxiliares e 41 servidores. 

 

Entre as principais atribuições regimentalmente previstas, compete à 

Corregedoria Nacional: 

 

Art. 18. Além de outras competências que lhe sejam conferidas por lei ou por este 

Regimento, ao Corregedor Nacional compete: 

I – receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do 

Ministério Público e dos seus serviços auxiliares; 

II – exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral; 

III – requisitar e designar membros do Ministério Público e requisitar servidores de órgãos 

do Ministério Público; 

IV – determinar o processamento das reclamações que atendam aos requisitos de 
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admissibilidade e arquivar, sumariamente, as anônimas ou aquelas manifestamente 

improcedentes ou desprovidas de elementos mínimos para sua compreensão, dando ciência 

ao interessado; 

V – propor ao Plenário a revisão de procedimentos acompanhados por reclamações 

disciplinares instauradas na Corregedoria Nacional, já decididos na origem, quando discordar 

das conclusões; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 6, de 22 de setembro de 2015)  

VI – instaurar sindicância de ofício, ou, quando houver indícios suficientes de materialidade 

e autoria da infração, processo administrativo disciplinar, observado o disposto no § 2º do 

artigo 77 deste Regimento; (Redação dada pela Emenda Regimental n° 12, de 28 de março 

de 2017) 

VII – realizar, de ofício ou mediante provocação, inspeções e correições para apuração de 

fatos relacionados aos serviços do Ministério Público, em todas as áreas de sua atuação, 

havendo ou não evidências de irregularidades; 

VIII – elaborar e apresentar ao Plenário relatório trimestral sobre as atividades desenvolvidas 

na Corregedoria Nacional, divulgando relatório consolidado no final do exercício; 

IX – executar e fazer executar as ordens e as deliberações do Conselho sujeitas à sua 

competência; 

X – expedir recomendações orientadoras, não vinculativas, destinadas ao aperfeiçoamento 

das atividades dos membros, órgãos e serviços auxiliares do Ministério Público, em processos 

e procedimentos que tramitem na Corregedoria Nacional; 

XI – requisitar das autoridades fiscais, monetárias, judiciárias e outras, informações, exames, 

perícias ou documentos, sigilosos ou não, imprescindíveis ao esclarecimento de processos ou 

procedimentos submetidos à sua apreciação; 

XII – manter contato, no que diz respeito às matérias de sua competência, com as 

corregedorias e demais órgãos das unidades do Ministério Público, bem como com 

autoridades judiciárias ou administrativas; 

XIII – promover e participar de reuniões periódicas com os órgãos e os membros do 

Ministério Público envolvidos na atividade correcional para fins de estudo, acompanhamento 

e apresentação de sugestões; 

XIV – realizar a coleta de dados necessários ao bom desempenho das atividades 

administrativas, correcionais e disciplinares da Corregedoria Nacional e dos órgãos do 

Ministério Público, podendo constituir e manter bancos de dados, disponibilizando seus 

resultados aos órgãos do Conselho ou a quem couber o seu conhecimento, respeitado o sigilo 

legal; 

XV – indicar nomes ao Presidente do Conselho, para provimento de cargo em comissão e 

designação de servidores para o exercício de função de confiança, no âmbito da Corregedoria 

Nacional; 

XVI – delegar aos demais Conselheiros, membros auxiliares ou servidores expressamente 
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indicados, atribuições para a prática de procedimentos específicos. 

XVII – avocar, de ofício, procedimentos de natureza investigativa ou inquisitiva, 

preparatórios de processo administrativo disciplinar, em trâmite no Ministério Público, ad 

referendum do Plenário, observando, no que couber, as normas do artigo 81 e dos artigos 106 

a 108 deste Regimento; (Incluído pela Emenda Regimental nº 6, de 22 de setembro de 2015) 

XVIII – avocar, de ofício, processo administrativo disciplinar em trâmite no Ministério 

Público, ad referendum do Plenário, redistribuindo-o, incontinenti a um Relator, observando, 

no que couber, as normas dos artigos 106 a 108 deste Regimento. (Incluído pela Emenda 

Regimental nº 6, de 22 de setembro de 2015) 

 

 

2. Chefia de Gabinete  

 

A Chefia de Gabinete da Corregedoria Nacional (CGAB) tem suas atribuições 

fixadas no art. 8º da Portaria CNMP-CN nº 165, de 20 de junho de 2018, notabilizando-

se, entre outras funções, por gerenciar os recursos humanos, organizar a divisão da força 

de trabalho e a lotação dos servidores e estagiários do Gabinete do Corregedor Nacional 

do Ministério Público, gerenciar subsidiariamente os recursos humanos das outras 

unidades da Corregedoria Nacional e acompanhar o planejamento estratégico do 

Conselho Nacional do Ministério Público, os planos diretor e de ação da Corregedoria 

Nacional do Ministério Público e sua execução orçamentária. 

 

Especificamente dentro da visão de acompanhamento e controle, cabe à Chefia 

de Gabinete fiscalizar e gerir os respectivos bancos de dados das seguintes Resoluções: 

 

 
RESOLUÇÃO ASSUNTO SITUAÇÃO 
Resolução CNMP nº 
36/2009. 

Dispõe sobre o pedido e a utilização de 
interceptações telefônicas e telemáticas 
no âmbito do Ministério Público. 

Realizado acompanhamento 
mensal por meio do sistema 
CNMP-Ind. 

Resolução CNMP nº 
73/2011. 

Dispõe sobre o acúmulo do exercício das 
funções ministeriais com o exercício de 
magistério por membros dos Ministérios 
Públicos estaduais e da União. 

O acompanhamento é realizado 
pelo Sistema Nacional de 
Cadastro de Membros do 
Ministério Público (SCMMP). 

Resolução CNMP nº 
78/2011. 

Instituiu o Cadastro de Membros do 
Ministério Público. 

Em 2017, todas as unidades do 
MP finalizaram o cadastramento 
de seus Membros com os dados 
pessoais e funcionais, bem como 
das unidades do MP local quais 
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sejam: Promotorias, 
Procuradorias, Colégios, 
Conselhos, Centros de Apoios 
Operacionais e o cadastramento 
dos Membros ligados a cada 
Unidade. 
É realizado o acompanhamento 
dos dados e cobrança do 
preenchimento no Sistema 
Nacional de Cadastro de 
Membros do Ministério Público 
(SCMMP). 

 
 

 

3. Coordenadoria Geral 

 

Em razão das múltiplas atividades e rotinas de alta performance inerentes ao 

trabalho desempenhado no âmbito da Corregedoria Nacional, mostra-se fundamental a 

existência de uma Coordenadoria Geral (COGE) responsável por ser a unidade de 

articulação entre todos os setores deste Órgão Nacional.  

 

Assim, nos termos do art. 11 da Portaria CNMP-CN nº 165, de 20 de junho 

de 2018, além de coordenar os trabalhos da Corregedoria Nacional, notadamente a  

atividade executiva, a produção judicial e a atuação em plenário, a Coordenadoria Geral 

também supervisiona, em conjunto com a Chefia de Gabinete, as iniciativas, os processos 

e os projetos da Corregedoria Nacional do Ministério Público, de acordo com as 

instruções do Corregedor Nacional. 

 

Por fim, imperioso mostrar o papel de intermediador e fomentador de boas 

práticas que a Coordenadoria Geral exerce junto às demais Coordenadorias da 

Corregedoria Nacional. 
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4. Coordenadoria de Correições e Inspeções  

 

A Coordenadoria de Correições e Inspeções (COCI) é a responsável por 

planejar e executar correições e inspeções; acompanhar o cumprimento das proposições 

elencadas no relatório conclusivo de correições e inspeções e aprovadas em Plenário e 

realizar acompanhamento específico das informações atinentes às correições e inspeções 

nas diversas Unidades Ministeriais, de acordo com as normas do Conselho Nacional do 

Ministério Público. 

 

Durante a gestão 2017-2019 da Corregedoria Nacional, podemos visualizar 

uma intensa e proativa atuação correicional em todo o País, com números que revelam a 

grande presença deste Órgão Nacional em todo o País. 

 

 

Correição Ramo 
Quantidade de 

unidades 
correicionadas 

Data 
Total de 
Unidades 

Correicionadas 

Correição Geral no Ministério 
Público no estado de Amazonas 

MPF 18 

04/12/2017 a 
07/12/2017 

205 
MPT 13 

MPM 4 

MPE 170 

Correição Geral no Estado da 
Paraíba 

MPF 19 
11/12/2017 a 
15/12/2017 

214 MPT 14 

MPE 181 

Correição Extraordinária no 
Ministério Público do Trabalho 

no Estado do Paraná 
MPT 1 

13/11/2017 e 
14/11/2017 

1 

Correição Extraordinária no 
Ministério Público do Estado de 

Alagoas - Atalaia 
MPT 2 

13/12/2017 a 
15/12/2017 

2 

Correição Extraordinária - 
MPPB- Ccrimp 

MPE 1 
22/01/2018 a 
26/01/2018 

1 

Correição Geral no Ministério 
Público no estado do Pará 

MPF 28 05/03/2018 a 
09/03/2018 

254 
MPT 29 
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MPM 4 

MPE 193 

Correição Extraordinária - 
MPAL – Mata Grande e Delmiro 

Gouveia 
MPE 2 

15/03/2018 a 
16/03/2018 

2 

Correição Temática - MP/RS MPE 27 
03/04/2018 a 
06/04/2018 

27 

Correição Geral no Ministério 
Público no estado do Espirito 

Santo 

MPF 21 
16/04/2018 a 
20/04/2018 

266 MPT 21 

MPE 224 

Correição Temática - SE 

MPF 7 
21/05/2018 a 
25/05/2018 

26 MPT 9 

MPE 10 

Correição Geral Pernambuco 

MPF 53 

20/08/2018 a 
24/08/2018 

293 
MPT 28 

MPM 2 

MPE 215 

Correição Temática - PE MPE 17 
20/08/2018 a 
24/08/2018 

17 

Correição em Órgão de Controle 
Disciplinar – MPT 

MPT 1 
25/09/2018 a 
26/09/2018 

1 

Correição Extraordinária -MPSP MPE 196 
03/12/2018 a 
07/12/2018 

196 

Correição Extraordinária -MPSP MPE 2 
14/01/2019 a 
17/01/2019 

2 

Correição Geral Mato Grosso do 
Sul 

MPF 18 

11/02/2019 a 
15/02/2019 

159 
MPT 11 

MPM 3 

MPE 127 

Correição em Órgão de Controle 
Disciplinar  – MPDFT 

MPDFT 1 
18/02/2019 a 
19/02/2019 

1 

Correição em Órgão de Controle 
Disciplinar  – MPF 

MPF 1 
18/02/2019 a 
22/02/2019 

1 
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Correição em Órgão de Controle 
Disciplinar - MPM 

MPM 1 
20/02/2019 a 
21/02/2019 

1 

Correição Geral no Ministério 
Público no estado de Roraima 

MPF 9 
1º/04/2019 a 
05/04/2019 

76 MPT 3 

MPE 64 

Correição Geral no Ministério 
Público no estado de São Paulo 

MPF 23 
06/05/2019 a 
10/05/2019 

180 MPT 44 

MPE 113 

Correição Extraordinária no 
Ministério Público no Estado do 

Acre 

MPF 4 
03/06/2019 a 
05/06/2019 

9 

MPE 5 

Total de Unidades Correicionadas (03/10/2017 a 30/06/2019) 1934 

Total de Correições realizadas 22 

 

Além disso, no tocante aos Relatórios Conclusivos de Correições e Inspeções, 

temos as seguintes estatísticas: 

 

Relatórios Conclusivos de Correição / Inspeção 

Aprovados pelo Plenário do CNMP 23 

Em apreciação pelo Plenário do CNMP 6 

Em elaboração 15 
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Outro indicador de ímpar relevância no âmbito da atividade executiva da 

Corregedoria Nacional refere-se às proposições extraídas dos relatórios conclusivos que 

atualmente encontram-se em andamento perante o Conselho Nacional do Ministério 

Público. 

 

Atualmente há 51 Procedimentos de Correição em acompanhamento no 

âmbito da Coordenadoria de Correições e Inspeções. Destes, 27 Procedimentos referem-

se a correições em unidades do Ministério Público Estadual, enquanto 24 referem-se a 

unidades do Ministério Público da União. O número de proposições em acompanhamento 

soma 684 expedientes, conforme imagem abaixo: 

 

 

25

6

15

Relatórios de Correição / Inspeção

Aprovados pelo Plenário do CNMP Em apreciação pelo Plenário do CNMP

Em elaboração
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Dentro desse universo, podemos destacar a edição da Recomendação de 

Caráter Geral CNMP-CN nº 02, de 21 de junho de 2018 (Recomendação de Aracaju), a 

qual dispôs sobre parâmetros para a avaliação da resolutividade e da qualidade da atuação 

dos Membros e das Unidades do Ministério Público pelas Corregedorias-Gerais, 

estabelecendo outras diretrizes. 

 

Esse ato normativo apresenta-se como um verdadeiro marco institucional e 

paradigma no modelo correicional no âmbito do Ministério Público.  

 

Um dos mais importantes pilares verificados na produção desta norma diz 

respeito ao fato de ela ter sido gerada a partir de outras orientações normativas emanadas 

do próprio Conselho Nacional do Ministério Público que igualmente abordam a temática 

da atividade de controle realizada pela Instituição. 

 

Nesse sentido, citamos: 
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a) Carta de Brasília, aprovada no 7º Congresso Brasileiro de Gestão, realizado 

pelo Conselho Nacional do Ministério Público, em 22 de setembro de 2016, em Brasília, 

em que se verifica a necessidade de se aprimorar a atuação do Ministério Público visando 

à sua efetividade e ao seu impacto social. 

 

b) Recomendação CNMP n.º 52, de 28 de março de 2017, que, como vimos 

acima, orienta aos órgãos do Ministério Público brasileiro a implementação da Política 

Nacional de Gestão de Pessoas. 

 

c) Resolução CNMP n.º 146, de 21 de junho de 2016, que dispõe sobre as 

diretrizes administrativas e financeiras para a formação de Membros e servidores do 

Ministério Público e cria, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, a 

Unidade Nacional de Capacitação do Ministério Público. 

 

d) Resolução CNMP n.º 147, de 21 de junho de 2016, que dispõe sobre o 

planejamento estratégico nacional do Ministério Público e estabelece diretrizes para o 

planejamento estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público, das Unidades e 

dos Ramos do Ministério Público. 

 

e) Resolução CNMP n.º 149, de 26 de julho de 2016, que 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 no âmbito 

do Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

f) Recomendação n.º 54, de 28 de março de 2017, que dispõe sobre a Política 

Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva do Ministério Público brasileiro. 

 

Assim, na avaliação, orientação e fiscalização qualitativas da resolutividade 

das atividades dos Membros e das Unidades do Ministério Público brasileiro, era 

premente a necessidade da criação de novos parâmetros correicionais em sentido lato, 

com o estabelecimento de meta-princípios e diretrizes modernas preocupando-se não 
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apenas com o caráter meramente formal da atuação ministerial, mas especialmente sobre 

a gestão administrativa e finalística da unidade, o equilíbrio das atribuições, aspectos 

qualitativos da resolutividade, a implantação de uma política de conscientização da 

avaliação do esforço e da produtividade da atuação do Ministério Público, seu impacto 

social, entre outros fatores. 

 

Por isso, já dentro dessa nova perspectiva da atuação executiva, na gestão 

2017/2019 a Corregedoria Nacional realizou: 

 

a) 09 correições gerais. 

 

b) 07 correições extraordinárias. 

 

c) 3 correições temáticas. 

 

d) 4 correições em órgãos de controle 
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Por fim, dentre as várias inovações ou aprimoramentos ocorridos na 

Coordenadoria de Correições e Inspeções durante a Gestão 2017/2019, podemos destacar: 

 

a) Implantação do Questionário de Qualidade de Vida no âmbito das 

atividades correicionais. 

 

b) Aprimoramento do Sistema de Business Intelligence Tableau que 

apresenta dados quantitativos das proposições expedidas pelo Plenário do CNMP no 

âmbito dos Relatórios Conclusivos de Correição/Inspeção. 

 

c) Aprimoramento do Sistema de Correições e Inspeções. 

 

d) Implantação do Sistema ELO. 

 

e) Desenvolvimento do Termo Eletrônico de Correição, que se encontra em 

fase de homologação. 

 

 

 

5. Coordenadoria Disciplinar 

 

A atividade disciplinar da Corregedoria Nacional (CODI) consiste no 

processamento de feitos para conclusão a respeito de faltas funcionais noticiadas ou 

verificadas. Membros e servidores do Ministério Público estão sujeitos ao foro do CNMP 

(CF/88, artigo 130-A, § 3º, I), e o filtro da maior parte das reclamações e denúncias é a 

Corregedoria Nacional, que realiza um trabalho de investigação preliminar, 

determinando, ao final, o arquivamento ou a abertura de procedimento disciplinar. 

 

Conforme previsto no artigo 15 da Portaria CN-CNMP nº 165, de 4 de julho 

de 2018, compete à Coordenadoria Disciplinar: 

 

a) proceder à análise prévia das reclamações, representações e denúncias 
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recebidas pela Corregedoria Nacional do Ministério Público e despachar com o 

Corregedor Nacional. 

 

b) instruir as reclamações disciplinares, avocações e sindicâncias, propondo 

ao Corregedor Nacional a adoção das providências cabíveis. 

 

c) proferir despachos ordinatórios nos respectivos procedimentos 

disciplinares em trâmite na Corregedoria Nacional do Ministério Público. 

 

d) acompanhar o cumprimento da Resolução CNMP nº 136, de 26 de janeiro 

de 2016, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar. 

 

A Coordenadoria Disciplinar, tendo em vista a natureza das atividades 

desenvolvidas, conta, ainda, com a Assessoria da Coordenadoria Disciplinar e com o 

Núcleo de Autuação Disciplinar e o Núcleo de Cumprimento Disciplinar, todos com 

atribuições previstas nos artigos 16, 17 e 18 da Portaria CN-CNMP nº 165, de 4 de julho 

de 2018. 

 

 

Principais aspectos de inovação 

 

No âmbito do Coordenadoria Disciplinar, houve diversas iniciativas 

voltadas à produção de uma visão estratégica acerca da atuação do Ministério Público 

brasileiro em matéria disciplinar. A primeira delas foi a utilização da ferramenta de 

Business Intelligence Tableau para a análise de dados referentes aos procedimentos 

disciplinares em tramitação na Corregedoria Nacional e nas Corregedorias-Gerais das 

diversas unidades do Ministério Público. 

 

Em paralelo, foi iniciada uma avaliação das informações registradas no 

Sistema Nacional de Informações Disciplinares - SIND, com a finalidade de aferir os 

dados lançados pelas Corregedorias-Gerais. O trabalho permitiu a identificação de erros 

recorrentes na alimentação do sistema e a necessidade de uma melhor orientação aos 
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usuários, que vem sendo realizada de forma individualizada, por meio de contatos 

telefônicos com os servidores responsáveis pela inserção dos dados no sistema em cada 

unidade do Ministério Público. 

  

Quanto aos procedimentos em tramitação no âmbito da própria 

Corregedoria Nacional, foi realizado levantamento interno dos problemas enfrentados por 

Membros Auxiliares e servidores na operação do Sistema Elo. Como resultado, foi 

produzido um backlog de demandas de aperfeiçoamento do sistema, com a finalidade de 

tornar aquela ferramenta mais aderente à rotina de trabalho, além de permitir a futura 

extração de indicadores mais precisos acerca da atuação da Corregedoria Nacional em 

matéria disciplinar. 

 

 

Indicadores e Estatísticas (03/10/2017 a 30/06/2019) 

 

A gestão da Corregedoria Nacional no biênio 2017-2019 foi igualmente 

marcada por uma intensão atuação na sua atividade disciplinar. 

 

Abaixo, colacionamos as mais importantes informações, dados e 

indicadores da atuação da Coordenadoria Disciplinar envolvendo o processamento de 

expedientes disciplinares, o acompanhamento desses procedimentos nas unidades 

ministeriais de origem e algumas estatísticas envolvendo o eventual sancionamento de 

Membros do Ministério Público. 
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Ainda notadamente no âmbito da atividade disciplinar, no que diz respeito aos 

procedimentos disciplinares de natureza apuratória instaurados e arquivados no âmbito 

da Corregedoria Nacional do Ministério Público, tivemos ao longo da nossa gestão 

(período de 03/10/2017 a 30/06/2019): 

 

 

Procedimento Instaurados 2017 Instaurados 2018 Instaurados 2019 

Reclamação 

Disciplinar 

103 579 191 

Sindicância 0 13 0 

 

 

 

Procedimento Arquivados 2017 Arquivados 2018 Arquivados 2019 

Reclamação 

Disciplinar 

96 674 241 

Sindicância 2 18 0 

 

 

Por fim, sobre os procedimentos disciplinares de natureza sancionatória 

propostos pela Corregedoria Nacional do Ministério Público no período assinalado: 
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Procedimento Propostos 2017 Propostos 2018 Propostos 2019 

Avocação 3 0 0 

PAD 1 43 8 

Revisão de PAD 1 6 0 

 

 

 

6. Coordenadoria de Inovação, Evolução Humana e Estágio Probatório 

 

A Coordenadoria de Inovação, Evolução Humana e Estágio Probatório 

(CIEE) está prevista no art. 23 da Portaria CNMP-CN 165, de 04 de julho de 2018, 

possuindo as seguintes atribuições: 

 

I - idealizar inovações e melhorias tecnológicas para a Corregedoria Nacional do Ministério 

Público, acompanhando as inovações do Conselho Nacional do Ministério Público quanto à 

área de tecnologia da informação; 

II - acompanhar o desenvolvimento, a implantação e a operação de ferramentas de tecnologia 

da informação; 

III - auxiliar no desenvolvimento de projetos da Corregedoria Nacional, especialmente os 

relacionados ao estágio probatório de Membros do Ministério Público; 

IV – desenvolver ações para fomentar as diretrizes relacionadas ao desenvolvimento humano 

e gestão da qualidade de vida. 

V - elaborar os relatórios regimentais; 

VI - produzir revistas, boletins e publicações em geral. 

 

Neste período da gestão 2017/2019 da Corregedoria Nacional, a 

Coordenadoria de Inovação, Evolução Humana e Estágio Probatório destacou-se 

especialmente ao prever, em seu modelo de atuação: 

 

a) a missão de conceber inovações, melhorias tecnológicas, diretrizes para o 

estágio probatório, o desenvolvimento humano e a gestão da qualidade de vida. 
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b) como visão, ser a unidade da Corregedoria Nacional de fomento à 

inovação, atuação humanizada, avanço tecnológico e difusão do conhecimento 

multidisciplinar. 

 

c) ter por valores fundamentais, Ética, Transdisciplinaridade, Eficiência, 

Humanização e Cooperação. 

 

O suporte e a entrega de melhoramentes tecnológicos às demais 

Coordenadorias da Corregedoria Nacional foi fundamental para se aprimorar os indíces 

de transparência e accountabiliy na ativdade de controle do Ministério Público. Por isso, 

é fundamental a busca pela modernização da especificação, homologação e publicação 

de sistemas tecnológicos e bases de dados e, com isso, possibilitar a consante evolução 

de ferramentas sistêmicas operacionalizadas e coordenadas em conjunto com programas 

de Business Intelligence Tableau, indexação de dados estruturados, geração de 

indicadores estratégicos, entre outros. 

 

Outra atividade exercida graças aos sistemas de tecnologia foi a cooperação 

no acompanhamento da execução orçamentária em conjunto com a Chefia de Gabinete 

da Corregedoria Nacional. 

 

A Coordenadoria de Inovação, Evolução Humana e Estágio Probatório 

igualmente auxiliou na elaboração de atos normativos da Corregedoria Nacional, 

participando e coordenando os respectivos Procedimentos de Estudos e Pesquisas que 

deram origem a duas importantes Recomendações expedidas no gestão 2017-2019: 

 

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

DE MARÇO DE 2018 - Dispõe sobre o estágio probatório dos membros do Ministério 

Público brasileiro e estabelece outras diretrizes. 

 

b) RECOMENDAÇÃO DE CARÁTER GERAL CNMP-CN N.º 02, DE 21 

DE JUNHO DE 2018 - Dispõe sobre parâmetros para a avaliação da resolutividade e da 
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qualidade da atuação dos Membros e das Unidades do Ministério Público pelas 

Corregedoria-Gerais e estabelece outras diretrizes. 

 

Especificamente sobre o estágio probatório no âmbito do Ministério Público 

brasileiro, a Rec. CNMP-CN 02/2018 (Recomendação de Maceió) buscou acima de tudo 

estalebelcer valores e princípios a serem observados tanto pelos membros no período de 

vitaliciamento quanto pelas respectivas Administrações Superiores em sua atividade de 

fiscalização, orientação e avaliação humanizadas. 

 

O estalecimento de padrões permite a fixação de conteúdos e competências a 

serem desenvolvidos no curso de ingresso e vitaliciamento, destinados ao exercício 

probo, saudável, eficaz e resolutivo das funções de membro do Ministério Público, com 

ênfase nas necessidades e dimensões biológica, psicológica, social, espiritual, 

organizacional e funcional impostas na atuação, nos termos do art. 3º da Recomendação 

CNMP n.º 52, de 28 de março de 2017. 

 

Assim, a Corregedoria Nacional demonstra sua preocupação com a etapa de 

formação para o vitaliciamento dos recém ingressos na carreira, destinada ao 

aprimoramento dos conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao exercício das 

atribuições administrativas e finalísticas inerentes ao cargo de Membro do Ministério 

Público, com destaque para a formatação profissionalizante (boas práticas e lições 

aprendidas) no campo da prática jurídica (art. 10 da Rec. CNMP-CN nº 02/2018). 

 

Além dos aspectos meramente funcionais, nos termos da Rec. CNMP-CN nº 

02/2018, a etapa de vitaliciamento promoverá abordagem e suporte à adaptação integral 

do membro do Ministério Público à nova realidade pessoal, familiar, profissional e 

regional, por meio do incentivo ao autoconhecimento, da realização equilibrada das suas 

necessidades, do estímulo à criatividade e à inovação e do fomento ao comprometimento 

e contentamento institucional, estimulando o senso de pertencimento ao Ministério 

Público, observando o interesse público e social, a eficiência, a eficácia, a efetividade e a 

qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão (art. 10, § 1º). 
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Outrossim, as ações educacionais promovidas pelas Coordenadoria de 

Inovação, Evolução Humana e Estágio Probatório foram destaques durante a gestão, 

promovendo-se várias capacitações internas e externas, incluindo ainda a organização de 

seminários ligados à Estratégia Nacional de Não Judicialização (ENAJUD), painéis 

durante o Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público e a intensa produção 

editorial com o lançamento de 03 novas edições da Revista Jurídica da Corregedoria 

Nacional - volumes V (Estágio Probatório), VI (Evolução Humana) e VII (Qualidade e 

Resolutividade). 

 

A Corregedoria Nacional foi a responsável pela gestão das Tabelas Unificadas 

até dezembro de 2018, quando então esta atribuição passou a ser gerida perante a 

Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP. A Resolução CNMP nº 74/2011 

disciplina a sistemática de coleta de informações acerca da atividade funcional e 

administrativa do Ministério Público brasileiro. 

 

Por fim, a Coordenadoria de Inovação, Evolução Humana e Estágio 

Probatório também organizou os Encontros Regionais de Membros em Estágio 

Probatório e o Diálogo da Corregedoria Nacional com Membros e Servidores nas 

unidades e ramos do Ministério Público, percorrendo e visitando Unidades Ministeriais 

nas 05 regiões do Brasil. 

 

Os Encontros tiveram por finalidade buscar a valorização dos integrantes do 

Ministério Público desde o seu ingresso e ao longo de toda a carreira, bem como a 

instituição de um paradigma integracional moderno e realmente capaz de induzir 

mudanças estruturais e inter-relacionais no âmbito do Ministério Público brasileiro. 

 

Além disso, propiciaram o estreitamento institucional entre a Corregedoria 

Nacional e os vários Ramos e Unidades em todo o País, permitindo o diálogo sempre 

aberto, franco e próximo, além da apresentação de um leque de palestras institucionais 

nas diversas áreas de atuação do Órgão Nacional.   


