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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

Nossas atividades à frente da Corregedoria Nacional do Ministério Público tiveram início no 

dia 28 de outubro de 2019, quando tomamos posse como Corregedor Nacional, após eleição realizada 

na mesma data, durante a 1ª Sessão Extraordinária de 2019 do Conselho Nacional do Ministério 

Público. 

 

O biênio foi marcado pela pandemia de coronavírus (COVID-19), que teve início em março 

de 2020 e impôs grandes desafios à atuação da Corregedoria Nacional. No entanto, a utilização de 

recursos tecnológicos e o empenho da equipe permitiram que os impactos negativos das medidas 

sanitárias fossem mitigados, viabilizando a continuidade de nossas atividades mesmo com membros 

e servidores socialmente isolados, durante o período em que tais providências se fizeram necessárias. 

 

Durante a nossa gestão, as atividades da Corregedoria Nacional foram voltadas para a 

valorização e fortalecimento da atuação das Corregedorias-Gerais do Ministério Público, 

reconhecendo a relevância e o bom trabalho desempenhado por aqueles órgãos de controle interno, 

sem prejuízo do regular exercício das funções constitucionalmente atribuídas à Corregedoria 

Nacional. 

 

Assim, quanto ao exercício da função de controle disciplinar sobre membros e servidores do 

Ministério Público, não obstante a reconhecida independência das instâncias, buscamos prestigiar a 

atuação dos órgãos de origem, sem prejuízo do exercício das competências constitucionais desta 

Corregedoria Nacional de apuração direta de notícias da prática de infrações disciplinares e de 

avocação de procedimentos em curso, quando tais medidas se mostraram necessárias. 

 

Já no que concerne às atividades correicionais, logramos realizar correições nos órgãos de 

controle disciplinar das 30 unidades do Ministério Público brasileiro, disseminando boas práticas e 

identificando eventuais pontos de melhoria a serem implementados em suas rotinas de trabalho. 

 

Além disso, implementamos um novo modelo de correições nacionais, voltadas a uma atuação 

temática, de caráter eminentemente orientador, tendo por destinatários os órgãos ministeriais com 

atribuição em matéria de Segurança Pública. As correições temáticas tiveram por foco três segmentos 

do combate à criminalidade: a investigação e persecução em juízo dos crimes letais violentos 

intencionais, o controle externo da atividade policial e a execução penal. 
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Por fim, quanto ao aspecto tecnológico, também fizemos avanços substanciais:  realizamos 

correições remotas, executadas da sede da Corregedoria Nacional, com apoio em soluções de 

videoconferência, de compartilhamento de arquivos em nuvem e de acesso aos sistemas informáticos 

das unidades correicionadas; implementamos os termos eletrônicos, a serem preenchidos pelos 

membros correicionados diretamente no Sistema de Correições e Inspeções; e iniciamos rotina de 

verificação da qualidade dos dados inseridos nos sistemas informáticos da Corregedoria Nacional 

durante as correições nos órgãos de controle disciplinar. 

 

Em síntese, estas foram as principais ações empreendidas durante nossa gestão à frente da 

Corregedoria Nacional, que passam a ser mais detalhadas no bojo deste documento. 

 

RINALDO REIS LIMA 

Corregedor Nacional do Ministério Público 
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2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A Corregedoria Nacional tem sua estrutura organizacional disciplinada pela Portaria CNMP-

CN nº 5, de 18 de fevereiro de 2021, que estabelece as atribuições de suas unidades internas e pode 

ser representada pelo organograma abaixo: 
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Gabinete do
Corregedor Nacional

Chefia de Gabinete
(CGAB)

Secretaria de Gabinete (SGAB)

Coordenadoria-Geral
(COGE)

Assessoria Jurídica (ASJU)

Assessoria Especial da 
Coordenadoria-Geral (AS-COGE)

Coordenadoria Disciplinar
(CODI)

Gabinete dos Membros Auxiliares e 
Colaboradores (GABMAC/CODI)

Assessoria da Coordenadoria 
Disciplinar (AS-CODI)

Núcleo de Autuação Disciplinar 
(NUAD)

Núcleo de Cumprimento Disciplinar 
(NCD)

Coordenadoria de Correições 
e Inspeções (COCI)

Núcleo de Planejamento e Execução 
(NPE)

Núcleo de Acompanhamento de 
Decisões (NAD)

Coordenadoria de Inovações
(COI)

Gabinete dos Membros Auxiliares e 
Colaboradores (GABMAC/COI)

Assessoria da Coordenadoria de 
Inovações (AS-COI)
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3. EQUIPE 

 

A estrutura de recursos humanos à disposição da Corregedoria Nacional do Ministério Público 

é atualmente composta por 23 membros auxiliares, 29 servidores, 3 terceirizados e 1 estagiário. 

Concluída a estruturação inicial e considerando algumas variações havidas no curso da gestão, 

de um modo geral, a quantidade de membros auxiliares se mostrou adequada ao exercício das 

atividades finalísticas destacadas à Corregedoria Nacional. 

No que concerne ao quantitativo de servidores, no entanto, a força de trabalho disponibilizada 

à Corregedoria Nacional tem se mostrado acanhada para a amplitude dos serviços de assessoramento 

e apoio administrativo. 

 

 

3.1 MEMBROS AUXILIARES 

 

A equipe da Corregedoria Nacional é integrada pelos seguintes membros auxiliares: 

 

Membro Auxiliar Órgão de origem 

ADRIANA MEDEIROS GURGEL DE FARIA MPE/RN 

AFONSO DE PAULA PINHEIRO ROCHA MPT 

ALESSANDRO SANTOS DE MIRANDA MPT 

ALEXANDRE JOSÉ DE BARROS LEAL SARAIVA MPM 

ANDRÉ BANDEIRA DE MELO QUEIROZ MPE/BA 

BENEDITO TORRES NETO MPE/GO 

BERNARDO MACIEL VIEIRA MPE/RJ 

CRISTIANE PODGURSKI MPE/PR 

ERICK ALVES PESSOA MP/CE 

JACQUELINE OROFINO DA SILVA ZAGO DE OLIVEIRA MPE/TO 

JOSÉ AUGUSTO DE SOUSA PERES FILHO MPE/RN 

LINDOMAR TIAGO RODRIGUES MPE/MS 

MANOEL VERIDIANO FUKUARA REBELLO PINHO MPE/MS 

MARCELO JOSÉ DE GUIMARÃES E MORAES MPE/AP 

MARCO ANTONIO SANTOS AMORIM MPE/MA 
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Membro Auxiliar Órgão de origem 

MARIA DA GRAÇA SOARES PERES AMORIM MPE/MA 

NATALIA SARAIVA COLARES FIUZA MPR/CE 

PEDRO COLANERI ABI-EÇAB MPE/RO 

RAFAEL SCHWEZ KURKOWSKI MPE/SE 

RENEE DO Ó SOUZA MPE/MT 

SAULO JERÔNIMO LEITE BAROSA DE ALMEIDA MPE/MA 

VERA LEILANE MOTA ALVES DE SOUZA MPE/BA 

WALTER TIYOZO LINZMAYER OTSUKA MPE/GO 

 

 

3.2 SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS 

 

Integram a equipe da Corregedoria Nacional os seguintes servidores: 

 

Servidor Órgão de origem 

ADRIANA SICUPIRA PEREGRINO BRAGA MPE/SE 

ANA LETÍCIA LAYDNER CRUZ CNMP 

CAMILA GARCIA FERREIRA MPDFT 

CARLOS MARX MONTAVÃO ALVES MPE/PR 

CLÉLIA ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA MPE/PA 

DENISE SILVA VIEIRA MPE/GO 

EDUARDO FUTEMMA USHIKOSHI MPF 

FERNANDA MOREIRA DA COSTA BRETONES MPE/GO 

FERNANDA ROCHA LOBATO MIGUEL MPDFT 

FLÁVIO LAERTH DE JESUS PEREIRA RIBEIRO MPT 

GABRIELA BARRETO GADELHA MPE/AM 

ÍSIS MARIANA MOREIRA LOPES MPT 

JOSÉ DE SOUSA RIBEIRO FILHO MPE/RN 
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Servidor Órgão de origem 

KARISIA KÉSIA BEZERRA DE SOUSA MPE/CE 

LARISSA LAGO BARBOSA BEZERRIL MPE/GO 

LUCENI FERREIRA SANTANA MPE/MT 

LUCILA ROCHA SARAIVA MPF 

MAÍRA FEITOSA SERÓDIO ARAÚJO EXTRAQUADRO 

MARCELE DE OLIVEIRA SILVA CNMP 

MICHELLE ALMEIDA NOGUEIRA RODRIGUES MPDFT 

NAYARA ROCHA FRAGOSO CNMP 

PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES MPT 

RUITHER CARPENTIER BRAGA VALENTE CNMP 

THAÍS DE CRUZ E ALVES MPE/MG 

VANESSA ISABELLA VILAS BOAS GUMIEIRO MPT 

VÂNIA LIMEIRA BRAGA MPE/PE 

VITOR PEREIRA CALHAU MPDFT 

YANSON ÁVILA PAZ CASTELO BRANCO CNMP 

YASMIN SIMÕES NERI LEAL MPE/BA 

 

Integram a equipe da Corregedoria Nacional os seguintes funcionários terceirizados: 

 

Funcionário Terceirizado Função 

ANDERSON SILVA FERREIRA Auxiliar Administrativo 

CAROLINA COUTINHO CASTRO Auxiliar Administrativo 

JOELSON FERREIRA SOUZA Auxiliar Administrativo 

 

Integra a equipe da Corregedoria Nacional o seguinte estagiário: 

 

Estagiário Nível de Ensino 

JORGE WILLIAN DA COSTA RODRIGUES Ensino Superior 
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4. ATIVIDADE DISCIPLINAR 

 

A atividade disciplinar da Corregedoria Nacional consiste na análise prévia das reclamações, 

representações e denúncias recebidas; na instrução de reclamações disciplinares, de avocações e de 

sindicâncias; e no acompanhamento da correta alimentação do Sistema Nacional de Informações de 

Natureza Disciplinar. 

 

Recentemente, por força da Emenda Regimental nº 29, de 14 de dezembro de 2020, ao rol de 

procedimentos disciplinares foi acrescida a Notícia de Fato, que é um “procedimento facultativo 

prévio à instauração de Reclamação Disciplinar quando conveniente à instrução disciplinar futura 

e para precisar a identificação dos noticiados ou a conduta com potencial imputação disciplinar”. 

 

Estas atividades são exercidas pela Coordenadoria Disciplinar, que detém ainda a atribuição 

de despachar os procedimentos disciplinares com o Corregedor Nacional, propor-lhe a adoção das 

providências cabíveis e proferir despachos ordinatórios. 

 

A intensa movimentação processual da CODI produziu durante a gestão 2019-2021 os 

expressivos números que ora são expostos: 

 

 

4.1 ACERVO DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES 
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213 207
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180

157
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238 244

264

214
196

216 215

192
180 183 184

159 164

197

2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3

6
14 7 11 14 11 6

20

Reclamações Disciplinares Sindicâncias Notícias de Fato (*)

(*) A classe Notícia de Fato foi criada pela Emenda Regimental nº 29, de 14 de dezembro de 2020, e implementada no Sistema 
Elo em fevereiro de 2021. 
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4.2 PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES AUTUADOS 

 

Classe Quantidade % 

NOTÍCIA DE FATO 68 7,47% 

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR 836 91,87% 

PROCEDIMENTO AVOCADO  0 0,00% 

SINDICÂNCIA 6 0,66% 

 

 

 

4.3 PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES FINALIZADOS 

 

Classe Quantidade % 

NOTÍCIA DE FATO 40 4,71% 

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR 805 94,82% 

PROCEDIMENTO AVOCADO  0 0,00% 

SINDICÂNCIA 4 0,47% 

 

 

836

6

68

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Reclamações Disciplinares Sindicâncias Notícias de Fato

805

4

40

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Reclamações Disciplinares Sindicâncias Notícias de Fato



 

 

12 

4.4 PARECERES EM PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES 

 

Tipo de Movimento RD SIND NF TOTAL % 

Parecer instrutório 2452 39 27 2518 71,33% 

Parecer de admissibilidade recursal 118 1 8 127 3,60% 

Parecer pelo arquivamento 816 11 0 827 23,43% 

Parecer pelo indeferimento 0 0 58 58 1,64% 

 

 

4.5 ENCAMINHAMENTOS DISCIPLINARES AO PLENÁRIO 

 

Encaminhamento Quantidade % 

Instauração de Processo Administrativo Disciplinar 42 77,78% 

Instauração de Sindicância 6 11,11% 

Proposta de Revisão de Processo Disciplinar 2 3,70% 

Avocação 4 7,41% 

TOTAL 54  

 

 

4.6 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES 

 

Classe Processo Unidade 
Quant. de  

processados 
Status 

RD 1.00988/2018-80 MPPA 1 Portaria referendada (PAD nº 1.00294/2020-02) 

RD 1.00043/2019-94 MPM 1 Portaria referendada (PAD nº 1.00323/2020-72) 

RD 1.00406/2019-19 MPPA 2 Portaria referendada (PAD nº 1.00263/2020-15) 

RD 1.00527/2019-05 MPBA 1 Portaria referendada (PAD nº 1.00826/2020-10) 

RD 1.00528/2019-50 MPBA 1 Portaria referendada (PAD nº 1.01103/2021-29) 

RD 1.00533/2019-27 MPBA 1 Portaria referendada (PAD nº 1.00329/2020-02) 

RD 1.00537/2019-41 MPBA 1 Portaria referendada (PAD nº 1.00187/2020-93) 
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Classe Processo Unidade 
Quant. de  

processados 
Status 

RD 1.00538/2019-03 MPBA 1 Portaria referendada (PAD nº 1.00654/2020-76) 

RD 1.00539/2019-59 MPBA 1 Portaria referendada (PAD nº 1.00792/2021-72) 

RD 1.00579/2019-37 MPF 1 Portaria referendada (PAD nº 1.00997/2020-21) 

RD 1.00702/2019-00 MPBA 1 Portaria referendada (PAD nº 1.00827/2020-74) 

RD 1.00827/2019-03 MPGO 1 Portaria referendada (PAD nº 1.00370/2020-34) 

RD 1.00901/2019-28 MPPA 1 Portaria não referendada pelo Plenário 

RD 1.00969/2019-34 MPES 1 Portaria referendada (PAD nº 1.00381/2020-32) 

RD 1.00044/2020-09 MPTO 1 Portaria referendada (PAD nº 1.00428/2020-86) 

RD 1.00099/2020-00 MPMG 2 Portaria referendada (PAD nº 1.00828/2021-18) 

RD 1.00243/2020-26 MPMG 1 Portaria referendada (PAD nº 1.00492/2020-76) 

RD 1.00251/2020-63 MPCE 1 Portaria não referendada pelo Plenário 

RD 1.00252/2020-17 MPCE 1 Portaria não referendada pelo Plenário 

RD 1.00255/2020-88 MPCE 1 Portaria não referendada pelo Plenário 

RD 1.00265/2020-22 MPAL 1 Portaria referendada (PAD nº 1.00662/2020-03) 

RD 1.00267/2020-30 MPAL 1 Portaria referendada (PAD nº 1.01007/2020-18) 

RD 1.00310/2020-67 MPDFT 1 Portaria referendada (PAD nº 1.00751/2020-40) 

RD 1.00383/2020-40 MPBA 1 Portaria referendada (PAD nº 1.00673/2020-01) 

RD 1.00425/2020-15 MPAC 1 Portaria referendada (PAD nº 1.00828/2020-28) 

RD 1.00470/2020-70 MPM 1 Portaria referendada (PAD nº 1.00978/2020-96) 

RD 1.00476/2020-00 MPDFT 1 Portaria referendada (PAD nº 1.00693/2021-90) 

SIND 1.00502/2020-09 MPAL 1 Portaria referendada (PAD nº 1.00296/2021-00) 

RD 1.00867/2020-52 MPSP 3 Portaria referendada (PAD nº 1.00408/2021-87) 

RD 1.00054/2021-43 MPPB 1 Portaria referendada (PAD nº 1.00829/2021-71) 

RD 1.00212/2021-29 MPMA 1 Portaria referendada (PAD nº 1.00812/2021-41) 

RD 1.00305/2021-80 MPPA 1 Portaria referendada (PAD nº 1.00882/2021-63) 

RD 1.00345/2021-69 MPDFT 1 Portaria referendada (PAD nº 1.00949/2021-04) 
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Classe Processo Unidade 
Quant. de  

processados 
Status 

RD 1.00413/2021-53 MPSP 1 Portaria referendada (PAD nº 1.00830/2021-23) 

RD 1.00456/2021-00 MPDFT 1 Portaria referendada (PAD nº 1.00810/2021-34) 

RD 1.00477/2021-45 
MPF e 

MPSE 
12 Portaria referendada (PAD nº 1.01306/2021-60) 

RD 1.00581/2021-01 MPMG 1 Portaria pendente de referendo pelo Plenário 

RD 1.00582/2021-57 MPPA 1 Portaria pendente de referendo pelo Plenário 

RD 1.00734/2021-02 MPM 1 Portaria referendada (PAD nº 1.01277/2021-09) 

RD 1.00768/2021-60 MPPA 1 Portaria pendente de referendo pelo Plenário 

RD 1.01201/2021-57 MPDFT 1 Portaria pendente de referendo pelo Plenário 

RD 1.01257/2021-01 MPF 1 Portaria pendente de referendo pelo Plenário 

 

 

8 processos

6 processos

5 processos

3 processos

3 processos

3 processos

3 processos

3 processos

2 processos

1 processo

1 processo

1 processo

1 processo

1 processo

1 processo

1 processo

0 1 2 3 4 5 6 7 8

MPBA

MPPA

MPDFT

MPAL

MPCE

MPMG

MPF

MPM

MPSP

MPAC

MPES

MPGO

MPMA

MPPB

MPSE

MPTO

Quantidade de PADs propostos por unidade ministerial
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13 processados

8 processados

7 processados

5 processados

4 processados

4 processados

3 processados

3 processados

3 processados

1 processado

1 processado

1 processado

1 processado

1 processado

1 processado

1 processado

0 2 4 6 8 10 12 14

MPF

MPBA

MPPA

MPDFT

MPMG

MPSP

MPAL

MPCE

MPM

MPAC

MPES

MPGO

MPMA

MPPB

MPSE

MPTO

Quantidade de PADs propostos por membro/unidade

33
78,57%

4
9,52%

5
11,90%

Status dos Processos Administrativos Disciplinares propostos 
pela Corregedoria Nacional

Portarias referendadas

Portarias não referendadas

Portarias pendentes de referendo

TOTAL 

57 processados 
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5. ATIVIDADE CORREICIONAL 

 

A atividade correicional da Corregedoria Nacional consiste no planejamento e execução das 

correições e inspeções; no acompanhamento das proposições (determinações e recomendações) 

elencadas nos relatórios correicionais e inspecionais e aprovadas pela composição plenária do 

Conselho Nacional do Ministério Público; e no acompanhamento específico das informações 

atinentes às correições e inspeções nas diversas unidades ministeriais, de acordo com as normas do 

CNMP. 

 

A Coordenadoria de Correições e Inspeções (COCI), tendo em vista a natureza das atividades 

desenvolvidas, é dividida em dois núcleos: Núcleo de Planejamento e Execução (NPE) e Núcleo de 

Acompanhamento das Decisões (NAD). 

 

 

5.1 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO 

 

Ao Núcleo de Planejamento e Execução (NPE) compete auxiliar:  

 

a) no planejamento das atividades de correição e inspeção com base nas informações obtidas 

de cada ramo do Ministério Público, com a fixação de objetivos e formação das equipes responsáveis 

pela sua execução;  

 

b) no gerenciamento, com a colaboração das unidades a serem visitadas, da logística 

necessária para a melhor execução das correições e inspeções, incluindo a eventual participação ou 

colaboração in loco de grupos ou comissões temáticas;  

 

c) na organização da colheita prévia de informações ou na visita preparatória, quando for o 

caso, com o fito de identificar as unidades do Ministério Público a serem correicionadas e 

inspecionadas, bem como coletar informações e reunir os documentos necessários ao melhor 

andamento dos trabalhos; 

 

d) nos preparativos das correições e inspeções aprovadas pelo Plenário do Conselho Nacional 

do Ministério Público, oportunidade na qual constará a indicação dos membros e servidores; 

 

e) na organização e realização do atendimento ao público durante o período das atividades de 

correição e inspeção para o recebimento de sugestões, notícias, reclamações, denúncias ou 
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observações capazes de contribuir para o aprimoramento dos serviços prestados pelo Ministério 

Público no local;  

 

f) na confecção do relatório preliminar, quando for o caso, referente às atividades realizadas 

em correição e inspeção, com a fixação de prazo para manifestação dos órgãos e unidades 

interessadas;  

 

g) no acompanhamento do recebimento das manifestações de cada uma das unidades;  

 

h) na confecção do relatório com base nas manifestações prestadas pelas unidades do 

Ministério Público e pela equipe correicional ou inspecional, seguido do encaminhamento das 

proposições cabíveis para aprovação pela composição plenária do Conselho Nacional do Ministério 

Público; 

 

i) na cientificação das unidades correicionadas ou inspecionadas do teor do relatório aprovado 

e das decisões exaradas nos procedimentos de correição ou inspeção; 

 

j) na gerência, instrução e andamento dos autos dos procedimentos de correição e inspeção 

anteriormente à fase de acompanhamento das determinações e recomendações. 

 

No que diz respeito ao Núcleo de Acompanhamento das Decisões (NAD), compete-lhe 

auxiliar:  

 

a) na fiscalização das medidas empreendidas pelas unidades correicionadas e inspecionadas 

resultantes das determinações e recomendações exaradas nos relatórios de correição ou inspeção;  

 

b) na gerência, instrução, andamento e arquivamento dos autos dos procedimentos de 

correição e inspeção;  

 

c) no controle dos prazos para envio de respostas pelas unidades correicionadas; e 

 

d) no levantamento dos dados concernentes às correições e inspeções. 

 

No âmbito das atribuições do Núcleo de Planejamento de Execução (NPE) foram realizadas, 

no período de novembro de 2019 a outubro de 2021, 11 correições extraordinárias temáticas 

(segurança pública); 30 correições ordinárias nos órgãos de controle disciplinar; uma correição 
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extraordinária em procuradorias de justiça; uma inspeção extraordinária e uma correição 

extraordinária em ofícios do Ministério Público Federal; e 30 correições extraordinárias nas unidades 

do Ministério Público brasileiro. 

 

Além disso, houve a participação da COCI no “1º Congresso do Ministério Público 

Brasileiro”, ocorrido em 11 e 12 de novembro de 2019, de forma virtual, voltado aos membros e 

servidores dos ramos e das unidades do Ministério Público brasileiro e cujo tema – inovação e 

desenvolvimento - era convergente com um dos valores consolidados pelo Planejamento Estratégico 

Nacional do Ministério Público (PEN-MP 2020-2029): a inovação. Na oportunidade, foram 

apresentados pela COCI os objetivos e formas de execução das correições extraordinárias em 

segurança pública, assim como das correições ordinárias nos órgãos de controle disciplinar. 

 

Em 10 de fevereiro de 2021 foi realizada a “1ª Reunião Virtual da Corregedoria Nacional com 

as Corregedorias-Gerais”, quando foi noticiada a realização das correições (virtuais ou presenciais) 

nos órgãos de controle disciplinar de todas as unidades do Ministério Público brasileiro, como 

também o conteúdo dos termos eletrônicos de correição, cuja implementação ocorreu a partir 

daquelas. 

 

Além da reelaboração do fluxo das correições (temáticas, nos órgãos de controle disciplinar, 

ordinárias, entre outras), entre outras atividades, destacam-se: 

 

a) a elaboração do “Manual de Atuação para Membros do Ministério Público em Crimes 

Violentos Letais Intencionais” a partir de informações coletadas nas correições extraordinárias 

temáticas (segurança pública), com orientações gerais e diretrizes aos órgãos ministeriais com atuação 

em crimes violentos letais intencionais, controle externo da atividade policial e sistema prisional; 

 

b) a realização virtual, em 05 e 06 de outubro de 2021, do “1º Curso Nacional de Procedimento 

Administrativo Disciplinar – Regime Disciplinar de Membros do MP”, em parceria com o Colégio 

de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos Ministérios Públicos 

do Brasil (CDEMP), evento destinado a membros e servidores, especialmente aos que atuam nas 

Corregedorias. 
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5.1.1 CORREIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS TEMÁTICAS (SEGURANÇA PÚBLICA) 

 

A Corregedoria Nacional do Ministério Público tem como principal múnus o aperfeiçoamento 

da atuação ministerial em áreas essenciais à sociedade, bem como a garantia do cumprimento dos 

deveres transcritos na Constituição Federal. Como parâmetros, atenta-se para a qualidade, a 

resolutividade e a transformação social decorrentes das atividades dos membros do Parquet. 

 

Dentre as principais funções dos membros do Ministério Público encontra-se a persecução 

criminal voltada à identificação dos autores do delito e aplicação da sanção penal. Como prescreve a 

Carta Magna, é função da instituição a promoção da ação penal, dever extraído da obrigatoriedade de 

defesa da ordem jurídica e, em última instância, do papel ontológico ministerial na promoção da paz 

social. Além disso, a titularidade privativa da ação penal, núcleo do sistema acusatório, reforça o 

protagonismo do Ministério Público no sistema de segurança pública (artigos 127 e 129, I, da 

Constituição Federal).  

 

Nessa linha, a atuação ministerial em relação aos crimes mais graves ocorre inserida no escopo 

mais amplo da segurança pública, compreendida como um bem sociojurídico de estatura 

constitucional, universal e difusa, configurando-se, portanto, em área essencial para a sociedade. A 

esse respeito, a categoria “Crimes Violentos Letais Intencionais” (CVLI), idealizada pela Secretaria 

Nacional de Segurança Pública (SENASP), agrega as ocorrências de homicídio doloso, lesão corporal 

seguida de morte, roubo que resulte em morte, morte com o objetivo de praticar roubo, morte 

decorrente das intervenções policiais e feminicídio. 

 

Tal categorização ocorre porque o crime de homicídio destaca-se como o grande medidor da 

violência em países como o Brasil, pois apesar de certo grau de subnotificação, os registros das mortes 

violentas ainda figuram como a fonte mais confiável em termos de políticas de segurança pública. A 

metodologia Metadados permite o uso de várias bases de dados (plataforma multifonte), como o 

DATASUS, dentre outras, permitindo um grau altíssimo de confiabilidade1. 

 

Por outro lado, em um contexto mais amplo, a correição extraordinária temática em segurança 

pública da Corregedoria Nacional tem como enfoque não somente a persecução dos crimes violentos 

letais intencionais, mas também a atuação do Ministério Público em relação ao sistema prisional e ao 

controle externo da atividade policial como um todo, partindo da perspectiva da incindibilidade da 

interação dos diversos atores do sistema de segurança pública.  

 
1 HERMES, Ivenio. BRANDÃO, Thadeu. Observatório Potiguar 2016. O Mapa da Violência Letal Intencional do Rio 

Grande do Norte. Natal, 2016. 
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Para concepção desse novo modelo correicional, em novembro de 2019 foi criado grupo de 

trabalho composto por membros com experiência na atuação criminal, no controle externo da 

atividade policial e no sistema prisional para estudo e elaboração da metodologia das correições 

temáticas na referida área. 

 

Nortearam os trabalhos do grupo de trabalho: a) a definição dos pontos a serem observados 

nas correições temáticas (segurança pública); b) a definição do que é imprescindível, em termos 

qualitativos, para a atuação voltada à redução da violência e à promoção da segurança pública; c) a 

reelaboração dos termos de correição a serem preenchidos pelos membros correicionados e dos 

relatórios das equipes correicionais, com perguntas e repostas temáticas específicas. 

 

Assim, dentre os objetivos que se pretenderam alcançar com a realização das correições 

temáticas destacam-se, principalmente: maior efetividade e sustentabilidade do sistema de justiça e 

da segurança pública, com reflexos na diminuição da violência e no incremento da paz social 

(melhoria da qualidade da atuação do Ministério Público); maior agilidade na tramitação dos 

inquéritos com e sem investigados presos; maior agilidade no ajuizamento das ações penais; 

observância da razoável duração dos processos de atribuição do júri; aumento do percentual de 

investigações encerradas com identificação de autoria; maior eficiência na instrução das ações penais 

por crimes de homicídio; e maior efetividade na atuação ministerial no curso das investigações de 

crimes violentos letais intencionais.  

 

Observando-se a taxa de homicídios por unidade da federação, percebe-se a prevalência dos 

estados das regiões Norte e Nordeste entre os mais violentos do país2. 

 

 
2 Fonte: Atlas da Violência - Retrato dos Municípios Brasileiros 2020 (dados até 2018). Disponível em <https://www. 

ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/artigos/3519-atlasdaviolencia2020completo.pdf> Acesso em 04/09/2021. 

https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/artigos/3519-atlasdaviolencia2020completo.pdf
https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/artigos/3519-atlasdaviolencia2020completo.pdf
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Para definição dos estados e municípios correicionados, foi analisado o ranking dos 120 

municípios mais violentos do país, levando-se em conta aqueles com mais de 100 mil habitantes, bem 

como sua concentração nas diversas unidades da federação. Para tanto, foram consultados os 

seguintes bancos de dados oficiais disponíveis, entre outros: 

 

a) Atlas da Violência (versão 2020): estudo produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cujos dados referem-se ao decênio de 

2008 a 2018, sendo consideradas as informações mais recentes tabuladas pelo Sistema de 

Informações sobre Mortalidade divulgadas no site do Sistema Único de Saúde (SUS); o Atlas da 

Violência apresenta índices considerando marcadores de gênero, raça, região geográfica do país, 

idade (com um recorte para a infância e juventude), entre outros; 
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b) Anuário Brasileiro de Segurança Pública (versão 2020)3: publicação baseada em 

informações fornecidas pelas secretarias de segurança pública estaduais, pelas polícias civil, militar 

e federal, entre outras fontes oficiais da segurança pública; e 

 

c) informações das Secretarias de Segurança de cada unidade da federação: essas fontes 

também são ferramentas importantes, pois conferem transparência aos dados, produzem 

conhecimento sobre o tema e incentivam a avaliação de políticas públicas visando à redução da 

criminalidade no país. 

 

Após a escolha do Estado e dos municípios correicionados foram feitas as comunicações de 

praxe e encaminhados os termos de correição para os órgãos de execução com atribuição nas matérias 

correicionadas (membros, centros de apoio operacional, núcleos de atuação específica, GAECO, entre 

outros). 

 

As correições temáticas foram realizadas por amostragem regional, ou seja, não foram 

correicionados os órgãos de execução em todos os municípios da unidade da federação escolhida. 

Assim, os órgãos correicionados foram definidos entre aqueles localizados nos municípios 

classificados entre os 120 mais violentos do país. 

 

Entretanto, faz-se importante ressaltar que, haja vista o foco da correição temática em 

segurança pública ser a qualidade da atuação ministerial, as proposições (determinações e 

recomendações) foram genéricas e específicas, abrangendo a todos os órgãos de execução do Estado 

com atuação na temática (segurança pública), ainda que não tenham recebido as visitas correicionais. 

 

Desta forma, foram analisados, quando das visitas correicionais: 

 

a) os dados quantitativos de praxe (estatísticas do órgão): visando a gerar informações e 

eventuais proposições, são colhidos dados da atuação global, inclusive com um recorte específico 

para os dados sobre CVLI, sistema prisional e controle externo da atividade policial; e 

 

b) as informações qualitativas sobre a atuação institucional cotidiana. 

 

 
3 Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2021 (dados de 2019/2020). Disponível em <https://forumseguranca.org.br/ 

wp-content/uploads/2021/07/anuario-2021-completo-v6-bx.pdf> Acesso em 04/09/2021. 

https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/07/anuario-2021-completo-v6-bx.pdf
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/07/anuario-2021-completo-v6-bx.pdf
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Para tanto, foi desenvolvido termo de correição específico na temática (segurança pública) o 

qual, no segundo semestre de 2021, passou a ser eletrônico (via Sistema de Correições e Inspeções 

do CNMP). 

 

Evidenciando o foco qualitativo da atuação ministerial na seara da segurança pública, foram 

verificados pelas equipes correicionais durante as correições temáticas (segurança pública): 

 

a) a existência de sistema de gestão procedimental e processual com funcionalidades para o 

controle fidedigno do acervo (em especial quanto aos CVLI) e dos prazos de tramitação de inquéritos 

policiais e ações judiciais em curso nas promotorias, no Judiciário e nas delegacias de polícia com 

funcionalidades que permitam aos membros obterem informações sobre: a) o acervo de inquéritos 

policiais vinculados às suas promotorias; b) a quantidade de inquéritos novos distribuídos por mês; 

c) o controle do tempo de permanência e tramitação dos inquéritos fora das promotorias de justiça; 

d) o acervo de ações penais da unidade ministerial; e) o controle do tempo de permanência e 

tramitação de ações penais nas varas judiciais; f) o controle do cumprimento dos prazos em feitos 

com investigados presos em tramitação nas promotorias; e, principalmente, g) se há funcionalidade 

que forneça dados estatísticos sobre os inquéritos policiais e ações penais que versem sobre CVLI, 

de modo a permitir a atuação prioritária no seu enfrentamento, entre outras; 

 

b) a existência de estratégias institucionais voltada à atuação prioritária na persecução dos 

CVLI (inquéritos, ações e recursos); 

 

c) a realização de monitoramento dos indicadores de criminalidade da área de atribuição pelo 

Centro de Apoio Operacional Criminal (com destaque para os CVLI) ou órgão com referida 

atribuição; 

 

d) a existência de estratégia institucional voltada à priorização das apurações que envolvam 

letalidade ou vitimização policial; 

 

e) se o membro especificava as providências a serem tomadas pela autoridade policial, 

estabelecendo prazo para cumprimento, de modo a fixar as diretrizes investigativas do procedimento 

inquisitorial, em especial nos casos de CVLI; 

 

f) se o Instituto Médico Legal (IML) concluia os laudos periciais sobre os casos de morte 

violenta e os remetia, periodicamente, ao Ministério Público para acompanhamento da respectiva 

instauração de inquérito policial; 
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g) a existência de estratégia de monitoramento, pelas promotorias com atuação no controle 

externo da atividade policial, para que todos os casos de mortes violentas resultem na instauração de 

inquérito policial; 

 

h) a realização de visitas mensais aos estabelecimentos prisionais sob responsabilidade das 

promotorias com atuação na execução penal; 

 

i) a tramitação de inquéritos policiais e de procedimentos investigatórios criminais (PIC) em 

prazo razoável; 

 

j) a atuação dialógica entre o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal 

(quanto às verbas do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN) e o Ministério Público do Trabalho 

(em relação à política de trabalho no sistema prisional), além de outras instituições. 

 

As constatações verificadas durante as visitas correicionais resultaram em proposições 

(determinações e recomendações) de caráter genérico, com caráter pedagógico, visando a estimular 

a qualidade, a resolutividade e a eficiência da atuação ministerial. 

 

Também foram relatadas as experiências inovadoras e sugestões dos órgãos correicionados, 

além de eventuais encaminhamentos de acompanhamento funcional, disciplinares ou de elogio. 

 

Após a realização das visitas correicionais foram elaborados relatórios propositivos com o 

histórico e as justificativas para fundamentar as determinações e recomendações, tendo como anexos 

os termos eletrônicos preenchidos pelos órgãos correicionados e os relatórios das equipes 

correicionais, entre outros documentos.  

 

As proposições (determinações e recomendações) foram dirigidas aos Procuradores-Gerais de 

Justiça, aos Corregedores-Gerais, aos membros e demais órgãos que atuam com CVLI, sistema 

prisional e controle externo da atividade policial (de todo o Ministério Público correicionado), 

podendo haver, ainda, proposições para órgãos de execução específicos (promotorias; CAO; 

GAECO; núcleos temáticos, entre outros). 

 

Como consequência dessa atuação, a Corregedoria Nacional elaborou o “Manual de Atuação 

para Membros do Ministério Público em Crimes Violentos Letais Intencionais” a partir das 

informações colhidas durante as correições extraordinárias temáticas (segurança pública) realizadas 

nos anos de 2019 a 2021 com orientações gerais para a aferição e avaliação de atividades resolutivas 
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e da qualidade da atuação, fixando diretrizes aos órgãos ministeriais com atuação em CVLI, controle 

externo da atividade policial e sistema prisional, respeitadas as particularidades e a autonomia de cada 

unidade e ramo. 

 

Uma vez verificada a necessidade de aperfeiçoamento da atuação funcional, foram 

apresentadas relevantes providências a serem observadas pelo membro do Ministério Público, 

principal destinatário do manual, quando da persecução dos crimes violentos letais intencionais. 

 

O objetivo do manual foi indicar as medidas indispensáveis antes, durante e depois da 

propositura das ações penais relativas a aludidos crimes, detalhando-as em um único documento sem 

a pretensão de esgotar o tema. A intenção do manual é ser prático e eficiente na compilação das 

providências a serem usualmente adotadas pelos membros, destacando as intervenções que podem 

mudar o curso das investigações e trazendo um check list a fim de facilitar o trabalho do membro e 

sua equipe. 

 

Assim, entre novembro de 2019 e outubro de 2021 foram realizadas, de forma presencial, 11 

correições extraordinárias em segurança pública: 

 

Ano Data Unidade Processo 

2019 
02/12 a 13/12 MPPA 1.00031/2020-01 

09/12 a 13/12 MPCE 1.00032/2020-57 

2020 

16/03 a 20/03 MPAL 1.00191/2020-06 

16/11 a 20/11 MPRR 1.00874/2020-36 

23/11 a 27/11 MPTO 1.00892/2020-18 

07/12 a 11/12 MPAP 1.00914/2020-40 

15/12 a 17/12 MPRN 1.00911/2020-33 

2021 

23/08 a 26/08 MPSE 1.01004/2021-47 

13/09 a 16/09 MPMS 1.01082/2021-04 

20/09 a 23/09 MPES 1.01093/2021-02 

04/10 a 07/10 MPRS 1.01163/2021-04 
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5.1.2 CORREIÇÕES ORDINÁRIAS NOS ÓRGÃOS DE CONTROLE DISCIPLINAR 

 

A Corregedoria Nacional do Ministério Público tem como principal encargo o controle e 

estímulo ao aperfeiçoamento das atividades ministeriais em áreas essenciais à sociedade e à própria 

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

que inclui a verificação do funcionamento e regularidade da atuação, inclusive administrativa. 

 

Nesse sentido, foram instaurados, entre novembro de 2019 e outubro de 2021, 30 

procedimentos de correição ordinária (presenciais ou virtuais) nos órgãos de controle disciplinar 

(OCD) de todas as unidades do Ministério Público brasileiro, quais sejam: Corregedorias; Colégios 

de Procuradores de Justiça e seus Órgãos Especiais, onde houver; Conselhos Superiores do Ministério 

Público; e Procuradorias-Gerais (órgãos disciplinares previstos na lei orgânica de cada unidade). 

 

O objetivo primordial das correições nos órgãos de controle disciplinar é a valorização do 

papel das Corregedorias locais e demais órgãos com atribuição disciplinar, bem como a verificação 

da regularidade: a) no estágio probatório; b) nas correições e inspeções; c) nos procedimentos 

disciplinares; e d) no cumprimento das resoluções e recomendações do CNMP, em especial quanto à 

alimentação e à atualização dos seguintes sistemas: c.1) Sistema Nacional de Correições e Inspeções 

(SCI); c.2) Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar (SNI-ND); e c.3) Sistema de 

Cadastro de Membros do Ministério Público (SCMMP). 

 

Demonstrando o foco qualitativo também nas correições nos órgãos de controle disciplinar, 

as equipes correicionais verificaram: 

 

a) se possuíam acesso remoto aos procedimentos finalísticos dos órgãos sob sua fiscalização; 

 

b) observada a autonomia administrativa, se existia sistema informatizado de gestão 

procedimental para a tramitação célere dos procedimentos disciplinares (registro, autuação e 

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

órgãos colegiados, além da Procuradoria-Geral; 

 

c) respeitada a autonomia administrativa, a digitalização de todos os procedimentos 

disciplinares em tramitação nos órgãos colegiados e na Corregedoria; 
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d) a regular tramitação e constante impulsionamento dos procedimentos disciplinares e de 

eventuais ações de perda de cargo ou de reversão de aposentadoria decorrentes daqueles (e eventuais 

procedimentos ou ações correlatas), observando-se os prazos legais; 

 

e) se constavam os prazos prescricionais atualizados nos procedimentos disciplinares sob a 

responsabilidade dos órgãos disciplinares, seja na capa dos autos físicos ou em funcionalidade no 

sistema de gestão procedimental, considerando a última causa interruptiva ou suspensiva da 

prescrição, com o fim de evitar sua incidência; 

 

f) a correta e constante alimentação, pelos diversos órgãos de controle, dos bancos de dados 

do Sistema Nacional de Natureza Disciplinar (SNI-ND), mantendo atualizados os dados dos 

procedimentos sob sua responsabilidade (Resolução CNMP nº 136/2016); 

 

g) a inserção, no SNI-ND, dos procedimentos investigatórios prévios (a exemplo das 

representações, expedientes administrativos, pedidos de providências, apurações sumárias, 

protocolados, expedientes, reclamações disciplinares, pedidos de explicações, notícias de fato etc.), 

nos termos da Resolução CNMP nº 136/2016; 

 

h) a promoção constante de cursos de capacitação para membros e servidores sobre temas 

afetos às atividades disciplinares, entre outros; 

 

i) a existência de interoperabilidade entre os sistemas da instituição e destes com o Sistema 

Nacional de Cadastro de Membros do Ministério Público (SCMMP), por meio de webservice, visando 

à alimentação e atualização dos dados dos assentamentos funcionais, entre outros (Resolução CNMP 

nº 78/2011); 

 

j) a realização de correição periódica em face de todos os membros e unidades a cada três 

anos, nos termos da Resolução CNMP nº 149/2016, observando-se eventual prazo inferior 

disciplinado pela legislação local, em especial para verificar a regularidade do funcionamento da 

unidade de forma ampla; 

 

l) quando das correições e inspeções realizadas nos diversos cargos e unidades (com atuação 

perante o Primeiro Grau de Jurisdição e perante os tribunais), além da regularidade administrativa 

dos serviços de distribuição e devolução de processos e procedimentos, 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 
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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 audiências e 

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

participação nas audiências e sessões de conciliação e mediação; c) a entrega de memoriais e o regular 

peticionamento; d) a realização de manifestações orais; e) a interposição de recursos (Recomendação 

CNMP nº 57/2017, entre outras); 

 

m) a atualização das informações no Sistema Nacional de Correições e Inspeções (SCI - 

Resolução CNMP nº 149/2016); 

 

n) a forma de acompanhamento do estágio probatório, privilegiando o foco na atuação 

qualitativa; 

 

o) se havia controle das causas suspensivas e fluxo para impugnação ao vitaliciamento; 

 

p) a participação da Corregedoria nos cursos de formação dos membros, inclusive na definição 

de seu conteúdo; 

 

q) a existência de previsão normativa sobre a participação em sessões de julgamento no 

plenário do tribunal de júri ao longo do biênio de prova e o acompanhamento e avaliação pelo órgão 

correicional, inclusive de forma presencial, desta atuação; 

 

r) se havia controle do exercício do magistério (Resolução CNMP nº 73/2011); 

 

s) a forma e realização da fiscalização do controle externo da atividade policial para unidades 

com esta atribuição (Resolução CNMP nº 20/2007); 

 

t) se havia o acompanhamento das interceptações telefônicas realizadas pelas unidades com 

esta atribuição (Resolução CNMP nº 36/2009); 

 

u) o acompanhamento das inspeções em estabelecimentos prisionais (Resolução CNMP nº 

56/2010) e dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (Resolução CNMP 

nº 71/2011) para unidades com esta atribuição, entre outras. 
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Em decorrência da necessidade de capacitação de membros e servidores do Ministério Público 

brasileiro, especialmente dos que atuam nas Corregedorias na condução dos procedimentos 

administrativos que podem ser instaurados na apuração de faltas disciplinares praticadas por agentes 

ministeriais, destaca-se a realização virtual, em 05 e 06 de outubro de 2021, do “1º Curso Nacional 

de Procedimento Administrativo Disciplinar – Regime Disciplinar de Membros do MP”, em parceria 

com o Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional dos 

Ministérios Públicos do Brasil (CDEMP), contando com 637 inscritos de todas as unidades do 

Ministério Público brasileiro. 

 

O objeto de estudo foi o desenvolvimento dos procedimentos investigativos e punitivos 

versados na legislação de regência, cotejando-se o exame das principais fases processuais com os 

entendimentos consolidados na jurisprudência dos tribunais superiores e do Conselho Nacional do 

Ministério Público.  

 

Assim, entre novembro de 2019 e outubro de 2021 foram realizadas 30 correições ordinárias 

nos órgãos de controle disciplinar de todas as unidades do Ministério Público brasileiro: 

 

Ano Data Unidade Processo Forma 

2019 
25/11 a 26/11 MPMA 1.00029/2020-98 Presencial 

27/11 a 29/11 MPPI 1.00030/2020-40 Presencial 

2020 

16/03 a 19/03 MPAL 1.00192/2020-60 Presencial 

19/10 a 22/10 MPPE 1.00752/2020-02 Presencial 

16/11 a 18/11 MPRR 1.00875/2020-90 Presencial 

23/11 a 25/11 MPTO 1.00894/2020-25 Presencial 

07/12 a 10/12 MPAP 1.00913/2020-40 Presencial 

14/12 a 17/12 MPRN 1.00912/2020-97 Presencial 

2021 

24/02 a 26/02 MPES 1.00084/2021-87 Virtual 

02/03 a 04/03 MPM 1.00102/2021-49 Virtual 

09/03 a 11/03 MPT 1.00118/2021-15 Virtual 

16/03 a 18/03 MPCE 1.00119/2021-79 Virtual 

23/03 a 25/03 MPAM 1.00120/2021-20 Virtual 

06/04 a 08/04 MPRS 1.00258/2021-39 Virtual 



 

 

30 

Ano Data Unidade Processo Forma 

2021 

13/04 a 15/04 MPDFT 1.00282/2021-40 Virtual 

19/04 a 20/04 MPAC 1.00355/2021-03 Virtual 

27/04 a 29/04 MPSE 1.00333/2021-07 Virtual 

04/05 a 06/05 MPMG 1.00437/2021-67 Virtual 

12/05 a 14/05 MPRO 1.00493/2021-10 Virtual 

19/05 a 21/05 MPPA 1.00436/2021-03 Virtual 

09/06 a 11/06 MPGO 1.00658/2021-80 Virtual 

16/06 a 18/06 MPPB 1.00706/2021-86 Virtual 

23/06 a 25/06 MPPR 1.00717/2021-84 Virtual 

30/06 a 02/07 MPRJ 1.00761/2021-85 Virtual 

07/07 a 09/07 MPMT 1.00786/2021-42 Virtual 

28/07 a 30/07 MPSP 1.00820/2021-89 Virtual 

04/08 a 06/08 MPF 1.00843/2021-39 Virtual 

18/08 a 20/08 MPSC 1.00888/2021-95 Virtual 

01/09 a 03/09 MPBA 1.00931/2021-12 Virtual 

13/09 a 16/09 MPMS 1.00929/2021-46 Presencial 

 

 

5.1.3 CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EM PROCURADORIAS DE JUSTIÇA 

 

Dentre as principais funções dos membros do Ministério Público encontra-se a atuação 

institucional junto aos tribunais, bem como a atuação extrajudicial em segundo grau, as quais 

encontram balizas na Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017. 

 

Nessa linha, a atuação ministerial junto aos tribunais ocorre inserida no escopo mais amplo 

de fortalecimento de sua missão constitucional no plano da defesa dos direitos fundamentais, 

individuais ou coletivos, sendo importante a união de esforços para a atuação conjunta entre os 

diversos órgãos do Parquet. Assim, o êxito da atuação ministerial em primeiro grau depende, em 

grande parte, da efetividade de sua atuação perante os tribunais. 
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Assim, em um contexto mais amplo, foi realizada correição extraordinária nas procuradorias 

de justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco (MPPE) com enfoque não somente na 

valorização do trabalho junto aos tribunais, mas também na criação e aperfeiçoamento das estruturas 

materiais e humanas necessárias à atuação resolutiva ministerial como instituição garantidora dos 

direitos e das garantias constitucionais fundamentais da sociedade.  

 

Dentre os objetivos alcançados com a realização da correição nas procuradorias de justiça do 

MPPE destacaram-se, principalmente: a) o aprimoramento da atuação dos membros junto aos 

tribunais e em suas atuações extrajudiciais, tanto na condição de fiscal da ordem jurídica quanto na 

de parte, visando à efetividade do trabalho institucional; b) a priorização do trabalho institucional nas 

causas socialmente relevantes; c) a interação entre membros de diversas instâncias de atuação e ramos 

do Ministério Público; d) o cumprimento dos prazos judiciais e extrajudiciais; e) a atuação qualitativa, 

proativa e eficiente, com a prática de atos extrajudiciais e judiciais adequados, tais como: 1) o 

comparecimento às sessões de julgamento para as quais estiver designado, inclusive como substituto; 

2) a provocação e participação nas sessões de conciliação e mediação; 3) a entrega de memoriais; 4) 

a realização de sustentações orais; 5) a interposição de recursos; entre outros (Recomendação CNMP 

nº 57/2017). 

 

 

5.1.4 INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA E CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA EM OFÍCIOS 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

 

Conforme disposição constante do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00857/2019-47, 

o Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público solicitou à Corregedoria Nacional a realização 

de inspeção extraordinária em ofício da Procuradoria da República no Município de Petrópolis/RJ, 

do Ministério Público Federal, com o fim de dar cumprimento ao determinado naquele procedimento, 

bem como de analisar o funcionamento dos serviços administrativos e funcionais e, caso constatados 

fatos novos, instaurar expediente disciplinar autônomo. 

 

Nesse sentido, com esteio no artigo 130-A, § 3º, II, da Constituição da República e nos artigos 

18, I, II, VII, IX e XIV; 69, caput e §1º; 70, caput e §1º; 71; e 72, do Regimento Interno do Conselho 

Nacional do Ministério Público, a Corregedoria Nacional instaurou procedimento de inspeção 

extraordinária visando à verificação do funcionamento e regularidade das atividades ministeriais 

desenvolvidas, em especial quanto ao planejamento das atividades finalísticas e à atuação do órgão 

(cível e criminal). 
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Da mesma forma, com esteio no artigo 130-A, § 3º, II, da Constituição da República e nos 

artigos 18, incisos I, II, VII e XIV; 67, caput e §§ 2º e 3º; 69, caput e §1º; 70, caput e §1º; 71; e 72, 

do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, foi instaurado, pela Corregedoria 

Nacional, procedimento de correição extraordinária nos ofícios da Procuradoria da República no 

Município de Mossoró/RN, cujos trabalhos foram realizados de forma presencial com o fim de 

analisar a regularidade da atuação das referidas unidades ministeriais, bem como de analisar o 

funcionamento dos serviços administrativos e funcionais e, sendo o caso, instaurar expediente 

disciplinar autônomo. 

 

 

5.1.5 CORREIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS NAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

BRASILEIRO 

 

A Corregedoria Nacional, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, instaurou 

correição extraordinária em todas as unidades do Ministério Público brasileiro, englobando os ramos 

dos Estados e da União – em um total de 30 correições realizadas virtualmente -, com o objetivo de 

ter conhecimento de todos os meios de investigação eventualmente utilizados pelo Parquet e que 

possam atingir direitos e garantias individuais, em especial a intimidade, a vida privada, a honra, a 

imagem das pessoas (artigo 5º, X e XII, da Constituição Federal), bem como a inviolabilidade do 

sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas 

salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 

investigação criminal ou instrução processual penal. 

 

Em virtude da decretação do sigilo do conteúdo dos autos, haja vista sua imprescindibilidade 

para a segurança da sociedade e do Estado, nos termos do artigo 43, § 5º, do Regimento Interno do 

Conselho Nacional do Ministério Público, e do artigo 5º, XXXIII, da Constituição Federal, não serão 

divulgados outros dados sobre esta atuação correicional. 

 

 

5.2 ACOMPANHAMENTO DAS DECISÕES 

 

Após aprovação do relatório de correição ou inspeção – ordinária ou extraordinária –, as 

proposições são acompanhadas pelo Núcleo de Acompanhamento das Decisões (NAD), devendo os 

órgãos correcionados ou inspecionados manifestarem-se acerca das medidas adotadas quanto às 

determinações e recomendações elencadas no referido documento. 
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Exsurge, nesse instante, a atividade exercida pelo NAD consistente no acompanhamento e 

norteamento do órgão correicionado até que esteja em escorreita atuação, entregando resultados 

efetivos das correições e inspeções realizadas pela Corregedoria Nacional à sociedade. 

 

Assim, as manifestações encaminhadas pelos órgãos correicionados ou inspecionados foram 

analisadas por meio de pareceres, dos quais se extraem se as condutas (verificadas pelas equipes de 

correição e que ensejaram a respectiva proposição) foram retificadas e estavam em consonância às 

resoluções e recomendações provenientes do Conselho Nacional. 

 

O aperfeiçoamento da atividade ministerial, o redimensionamento de cargos e atribuições, a 

revisão dos critérios de promoção dos membros, a observância das resoluções do CNMP, as melhorias 

nos sistemas informatizados e os acompanhamentos funcionais de membros constituíram alguns dos 

temas enfrentados pelas unidades e observados pelo Núcleo de Acompanhamento de Decisões nesta 

gestão.  

 

Em 28 de outubro de 2019 (data de início da atual gestão), o NAD acompanhava 76 

procedimentos contendo 1.759 proposições ativas. Em 21 de outubro de 2021, desses procedimentos 

remanesciam apenas 13 em acompanhamento contendo, ao todo, 138 proposições.  

 

Do início da gestão até 21 de outubro de 2021, após aprovação dos relatórios propositivos 

pela composição plenária do Conselho Nacional do Ministério Público, iniciou-se o acompanhamento 

de 23 procedimentos, contendo 261 proposições oriundas das correições ordinárias em órgãos de 

controle disciplinar; além de outros 8 procedimentos, contendo 429 proposições advindas das 

correições extraordinárias temáticas (segurança pública). 

 



 

 

34 

 

 

Além disso, por todo o período, foram elaborados 366 pareceres para análise das 

manifestações oriundas das unidades no que tange às proposições ativas. Nesses documentos, as 

proposições em acompanhamento foram submetidas à análise 5.242 vezes, ora sendo encerradas, ora 

sendo reavaliadas, resultando na finalização de 1.934 delas. 

 

 

I N Í C I O  D E  A C O M P A N H A M E N T O R E M A N E S C E M  E M  A C O M P A N H A M E N T O  
E M  2 1 . 1 0 . 2 0 2 1

1759

137

261

116

429

262

NAD - Proposições em acompanhamento

PROPOSIÇÕES APROVADAS NA PRESENTE 
GESTÃO - Correições Extraordinárias 

PROPOSIÇÕES APROVADAS NA PRESENTE  
GESTÃO - Correições em Órgãos de 
Controle Disciplinar 

PROPOSIÇÕES APROVADAS EM GESTÕES 
ANTERIORES

NAD (2019/2021)

5242
Análises realizadas

1934
Proposições finalizadas

366
Pareceres emitidos
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A título comparativo, no ano de 2019, foram confeccionados 145 pareceres para 

acompanhamento das proposições ativas. Em 2020, houve um incremento de quase 30% das 

manifestações emitidas pelo NAD (189 pareceres). Em 2021 (até 21 de outubro), foram emitidos 177 

pareceres nos referidos moldes. 

 

A par dos resultados acima obtidos, foram priorizados os procedimentos de correição cujos 

relatórios propositivos foram aprovados pelo Plenário do CNMP até 01 de janeiro de 2018 e que se 

encontravam represados no NAD. Assim, dos 34 procedimentos ativos desde o início da gestão, 97% 

foram concluídos. 

 

 

 

Ainda, consolidou-se a virtualização de 98% dos procedimentos ativos, propiciando-se a 

atuação por meio remoto (via sistema informatizado de comunicação entre os membros e servidores, 

com efetivo registro de todas as fases procedimentais) durante todo o período da pandemia da Covid-

19, sem qualquer prejuízo ao interesse público. 

 

Nessa linha, destacam-se outras inovações que resultaram na atuação proficiente no 

acompanhamento das proposições aprovadas pelo Plenário do CNMP: 

 

65%

32%

3%

NAD - PROCEDIMENTOS INSTAURADOS ATÉ 01/01/2018
E ATIVOS AO INÍCIO DA GESTÃO 

Arquivados em 2020

Arquivados até 21 de outubro de 2021

Seguem em acompanhamento
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Todos os novos controles implementados determinaram um acompanhamento mais célere, 

objetivo e uniforme dos procedimentos e proposições, aliado ao aprimoramento do ambiente remoto 

pelos membros e servidores da equipe, incrementaram as atividades desse setor correcional a ponto 

de contornar os impactos de produtividade esperados ao contexto pandêmico e apresentar resultados 

ainda melhores à sociedade. 

  

Controles de impulsionamentos e 
prazos por meio de planilhas;

Priorização de acompanhamento 
dos procedimentos de correição 
cujos relatórios foram aprovados 
pelo Plenário do CNMP até a data 

de 01 de janeiro de 2018;

Implementação de controle de 
duração do acompanhamento;

Implementação de controles de 
produtividade, com a quantificação 
mensal de proposições objetos de 

análise nos pareceres;

Uniformização de análises por 
meio de bancos de proposições;
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6. INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 

 

Além de suas atividades finalísticas, a Corregedoria Nacional também se dedica à busca por 

novas soluções tecnológicas que auxiliem no desempenho de suas competências constitucionais. 

Estas atividades são desempenhadas pela Coordenadoria de Inovações, a quem compete idealizar 

inovações e melhorias tecnológicas e auxiliar no desenvolvimento de projetos de interesse da 

Corregedoria Nacional, além de gerenciar os sistemas relativos às resoluções do Conselho Nacional 

do Ministério Público sob sua responsabilidade. 

 

Entre as diversas ações levadas a efeito pela COI durante a gestão 2019-2021, merecem 

destaque as seguintes iniciativas: 

 

 

6.1 TERMO DE CORREIÇÃO ELETRÔNICO 

 

O Termo de Correição Eletrônico é uma ferramenta tecnológica que se destina a dar suporte 

à atividade correcional desempenhada pela Corregedoria Nacional do Ministério Público. Ele é um 

módulo do Sistema de Correições e Inspeções e tem por finalidade agilizar e dar maior segurança ao 

tráfego de informações entre a Corregedoria Nacional e as unidades correicionadas. 

 

A ferramenta permite que todas as informações prestadas pelos membros correicionados 

sejam inseridas diretamente no sistema, mediante autenticação por login e senha, identificando de 

forma inequívoca o usuário responsável por seu fornecimento e eliminando a necessidade de uso de 

papel para o preenchimento dos termos de correição. Todas as informações são armazenadas em um 

repositório único, que permite uma análise estruturada e comparativa das respostas a cada uma das 

perguntas contidas nos termos, bem como a produção de painéis informativos com base nos dados 

coletados. 

 

O TCE começou a ser utilizado pela Corregedoria Nacional em fevereiro de 2021 nas 

correições ordinárias em órgãos de controle disciplinar e posteriormente em inspeções e nas 

correições extraordinárias temáticas em segurança pública. Ele já foi utilizado em 22 correições 

ordinárias, em 5 correições extraordinárias e em 1 inspeção, para o preenchimento de mais de 400 

termos eletrônicos, otimizando sensivelmente a coleta de informações pela Corregedoria Nacional. 
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6.2 CORREIÇÕES REMOTAS 

 

Outra grande iniciativa levada a efeito durante esta gestão foi a realização de correições 

remotas pela Corregedoria Nacional. Os desafios impostos pelas medidas sanitárias para conter a 

disseminação do novo coronavírus (COVID-19) exigiram que algumas atividades fossem repensadas, 

notadamente aquelas que exigiam deslocamento e contato físico da equipe da Corregedoria Nacional 

com membros e servidores das unidades ministeriais. 

 

Nesse contexto, as atividades mais impactadas foram as correições e inspeções, que tradicio-

nalmente eram realizadas de forma presencial pelas equipes designadas para este fim, que compare-

ciam pessoalmente às unidades fiscalizadas. 

 

Diante da impossibilidade de se realizar as correições planejadas para o biênio nos moldes 

tradicionais, foi iniciada análise das tarefas que compõem uma correição, utilizando-se como modelo 

as correições ordinárias em órgãos de controle disciplinar, devido à menor quantidade de unidades e 

membros envolvidos em sua execução. Foram analisadas cada uma de suas etapas e selecionadas as 

soluções tecnológicas que viabilizariam sua execução de forma remota, com a equipe da Corregedoria 

Nacional integralmente alocada em sua própria sede. 

 

A partir desta análise, foram selecionados recursos como o termo de correição eletrônico, para 

a coleta das informações prestadas pelos membros correicionados; solução de videoconferência, para 

a realização das entrevistas pessoais; acesso remoto aos sistemas informáticos das unidades correicio-

nadas (inclusive com utilização de VPN), para a análise por amostragem de procedimentos eletrô-

nicos; digitalização e disponibilização em nuvem de cópias de procedimentos físicos. 

 

A iniciativa se mostrou bastante exitosa, viabilizando a realização de 21 correições ordinárias 

em órgãos de controle disciplinar em um lapso temporal de aproximadamente 7 meses (média de uma 

correição a cada 9,09 dias corridos ou 6,57 dias úteis), conferindo maior agilidade a tais atividades e 

gerando economia ao erário. 
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7. RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS 

 

Durante a gestão 2019-2021, foram expedidas 2 Recomendações de caráter geral pela 

Corregedoria Nacional e 4 Recomendações Conjuntas com outras unidades do CNMP: 

 

• Recomendação de caráter geral nº 01, de 20 de janeiro de 2020 

Recomenda que Membros do Ministério Público se abstenham de praticar atos que sejam 

privativos de autoridades judiciárias. 

 

• Recomendação Conjunta CN-CES nº 01, de 19 de março de 2020 

Dispõe acerca da atuação coordenada do Ministério Público Brasileiro no enfrentamento da 

Epidemia do Coronavírus (COVID-19). 

 

• Recomendação Conjunta PRESI-CN nº 01, de 20 de março de 2020 

Dispõe acerca da priorização de reversão de recursos decorrentes da atuação finalística do 

Ministério Público brasileiro para o enfrentamento da Epidemia do Novo Coronavírus (Coronavírus-19). 

 

• Recomendação de caráter geral nº 02, de 6 de abril de 2020 

Dispõe sobre os parâmetros das atividades correicionais durante a situação de emergência 

nacional em face da pandemia de coronavírus e dá outras providências. 

 

• Recomendação Conjunta PRESI-CN nº 02, de 18 de junho de 2020 

Recomenda aos ramos e às unidades do Ministério Público brasileiro critérios de atuação na 

fiscalização de políticas públicas. 

 

• Recomendação Conjunta PRESI-CN nº 03, de 4 de março de 2021 

Dispõe acerca da priorização da atuação finalística do Ministério Público brasileiro para o 

enfrentamento da epidemia do coronavírus (COVID-19). 

  

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Corregedoria/Recomendacoes/Recomendacao_CNMP-CN_01_2020.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2020/Mar%C3%A7o/Minuta_de_Recomendacao_CNMP_-_COVID_19_-_FINAL.doc_1_2_1.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Recomendacoes/Recomendao-Conjunta-Presi-CNMP-1.2020.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Corregedoria/Recomendacoes/Recomendacao_CNMP-CN_02_2020.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Recomendacoes/RECOMENDAO-CONJUNTA-PRESI-CN-N-2-DE-19-DE-JUNHO-DE-2020-1.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Recomendacoes/2021.Recomendao-Conjunta-Presi-CN.03.pdf
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8. ACOMPANHAMENTO DE RESOLUÇÕES 

 

8.1 RESOLUÇÃO CNMP Nº 36/2009 

 

A Resolução CNMP nº 36, de 6 de abril de 2009, dispõe sobre o pedido e a utilização das 

interceptações telefônicas, no âmbito do Ministério Público, nos termos da Lei n° 9.296, de 24 de 

julho de 1996. 

O ato normativo estabelece, entre outras regras, que o membro do Ministério Público 

responsável pela investigação criminal ou instrução penal deverá comunicar, mensalmente, à 

Corregedoria-Geral, preferencialmente, pela via eletrônica, em caráter sigiloso, a quantidade de 

interceptações em andamento, bem como aquelas iniciadas e findas no período, além do número de 

linhas telefônicas interceptadas e de investigados que tiveram seus sigilos telefônico, telemático ou 

informático quebrados. 

As respectivas Corregedorias-Gerais, por seu turno, devem enviar à Corregedoria Nacional, 

até o dia 25 do mês seguinte de referência, por meio do sistema CNMPInd os dados recebidos. 

 

 

8.2 RESOLUÇÃO CNMP Nº 73/2011 

 

A Resolução CNMP nº 73, de 15 de junho de 2011, dispõe sobre o acúmulo do exercício das 

funções ministeriais com o exercício do magistério por membros do Ministério Público da União e 

dos Estados. 

O ato normativo estabelece, entre outras regras, que o exercício de docência deverá ser 

comunicado pelo membro ao Corregedor-Geral da respectiva unidade do Ministério Público, ocasião 

em que informará o nome da entidade de ensino, sua localização e os horários das aulas que 

ministrará. 

Ele ainda prevê que o Corregedor de cada unidade do Ministério Público deverá informar 

anualmente à Corregedoria Nacional os nomes dos membros de seu órgão que exerçam atividades de 

docência e os casos em que foi autorizado pela unidade o exercício da docência fora do município de 

lotação. 

 

 

8.3 RESOLUÇÃO CNMP Nº 78/2011 

 

A Resolução CNMP nº 78, de 9 de agosto de 2011, institui o Cadastro de Membros do 

Ministério Público, que compreende informações pessoais e funcionais dos membros e das unidades 

do Ministério Público o, destinando-se ao registro, entre outros, dos seguintes dados: 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-0362.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-0732.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-078.pdf
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I – nome completo, filiação, estado civil, sexo, endereço eletrônico funcional, RG e CPF dos 

membros do Ministério Público; 

II – exercício, nas hipóteses cabíveis, do magistério e da advocacia, por membros do 

Ministério Público; 

III – residência na comarca ou local onde oficia ou existência de autorização para fixação de 

residência em outra localidade; 

IV – histórico de designações; 

V – histórico de progressão funcional; 

VI – aperfeiçoamento funcional e pós-graduação; 

VII – histórico de elogios e punições administrativas ou decorrentes de ações judiciais; 

VIII – registro de procedimentos administrativos e processos judiciais em desfavor dos 

membros do Ministério Público; 

IX – localização, horário de funcionamento e dados para contato com as unidades do 

Ministério Público. 

O ato normativo prevê que o sistema informatizado responsável pelo gerenciamento do 

Cadastro de Membros do Ministério Público será administrado pela Corregedoria Nacional do 

Ministério Público, em conjunto com as Corregedorias-Gerais das unidades do Ministério Público. 

 

 

8.4 RESOLUÇÃO CNMP Nº 136/2016 

 

A Resolução CNMP nº 136, de 26 de janeiro de 2016, dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Informações de Natureza Disciplinar (SNI-ND), que compreende informações sobre todos os 

procedimentos de natureza disciplinar e correlatos instaurados em desfavor de membros nas diversas 

unidades do Ministério Público. 

O ato normativo prevê que o sistema informatizado responsável pelo gerenciamento do SNI-

ND será administrado pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, em conjunto com as 

Corregedorias-Gerais das unidades do Ministério Público 

 

 

8.5 RESOLUÇÃO CNMP Nº 149/2016 

 

A Resolução CNMP nº 149, de 26 de julho de 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 no âmbito do Conselho Nacional do Ministério 

Público. 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-136.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-149.pdf
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O ato normativo prevê que as Corregedorias do Ministério Público da União e as 

Corregedorias-Gerais do Ministério Público dos Estados realizarão correições, ordinariamente, a cada 

três anos, pelo menos, nos órgãos de execução que indica em seu art. 1º. 

Ele ainda estabelece que a Corregedoria de cada Ministério Público deverá elaborar, até o mês 

de outubro, calendário anual de correição, dando ciência à Corregedoria Nacional, bem como 

cadastrar todas as correições e inspeções realizadas e programadas no Sistema Nacional de Correições 

e Inspeções (SCI). 


