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1. ATOS PREPARATÓRIOS DA INSPEÇÃO 

 

O Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr. Cláudio Henrique Portela do Rego, por meio da Portaria CNMP-

CN n° 111, de 27 de junho de 2016 instaurou o procedimento de inspeção nos órgãos de controle disciplinar das 

unidades do Ministério Público do Estado de São Paulo, designando os membros componentes da equipe, bem 

como os dias para a realização dos trabalhos. Foi instaurado, no âmbito da Corregedoria Nacional do CNMP, o 

Procedimento de Inspeção nº 0.00.000.000362/2016-76, para organização dos documentos. A execução da 

inspeção ocorreu conforme seu planejamento e foi realizada nos dias 17 a 19 de agosto de 2016, por um total de 

06 (seis) membros, a saber: o Procurador de Justiça do MP/RS - Dr. Armando Antônio Lotti, o Promotor de Justiça 

do MPDFT - Dr. Luis Gustavo Maia Lima, o Promotor de Justiça do MP/PR - Dr. Rodrigo Leite Ferreira Cabral, a 

Procuradora do Trabalho Ana Maria Villa Real Ferreira Ramos, Promotor de Justiça  do MP/GO Dr. Ricardo Rangel 

de Andrade e o Promotor de Justiça do MP/RS - Dr. Adriano Teixeira Kneipp. 

 

2. ATRIBUIÇÕES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CORREGEDORIA-GERAL 

 

A Corregedoria Geral é o Órgão da Administração Superior do Ministério Público encarregado da orientação e 

fiscalização das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público. O Corregedor-Geral do 

Ministério Público será eleito, por voto obrigatório e secreto, pelo Colégio de Procuradores de Justiça, para 

mandato de 02 (dois) anos, na primeira quinzena de dezembro dos anos pares permitida uma recondução, 

observado, neste caso, o mesmo procedimento.  

 

2.1. Atribuições. Segundo o artigo 42 da Lei Complementar 734, de 26 de novembro de 1993, incumbe ao 

Corregedor-Geral do Ministério Público:  

 

I - integrar, como membro nato, o Colégio de Procuradores de Justiça e o Conselho Superior do Ministério 

Público; 

II - realizar correições e visitas de inspeção nas Promotorias de Justiça; 

III - realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, quando autorizado nos termos desta Lei Complementar, 

remetendo relatório reservado ao Conselho Superior do Ministério Público; 

*IV- instaurar e presidir sindicância; 

*Inciso IV com redação determinada pela Lei Complementar nº 106, de 18/5/2016. 

*Inciso IV com redação determinada pela Lei Complementar nº 52, de 29/04/2008 

IV - instaurar e presidir sindicância, inquérito administrativo e processo administrativo, nos termos do artigo 

194 desta Lei Complementar; 

*V - propor instauração de processo administrativo mediante súmula de acusação ao Conselho Superior do 

Ministério Público; 

*Inciso V com redação determinada pela Lei Complementar nº 106, de 18/5/2016. 

*Inciso V com redação determinada pela Lei Complementar nº 52, de 29/04/2008 

V - propor instauração de processo administrativo mediante súmula de acusação ao Conselho Superior do 

Ministério Público, nos termos do artigo 194 desta Lei Complementar; 

VI - remeter ao Conselho Superior do Ministério Público relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e 

funcional dos Promotores em estágio probatório, propondo, se for o caso, o não vitaliciamento; 

VII - fazer recomendações, sem caráter vinculativo, a órgão de execução, em assuntos pertinentes às suas 

atribuições; 

VIII - determinar e superintender a organização dos assentamentos relativos às atividades funcionais e à 

conduta dos membros do Ministério Público e dos estagiários, coligindo todos os elementos necessários à 

apreciação de seu merecimento; 

*IX - expedir atos visando à regularidade e ao aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público, nos limites 

de suas atribuições;  
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*Inciso IX com redação determinada pela Lei Complementar nº 52, de 29/04/2008 IX - expedir atos, visando à 

regularidade e ao aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público, nos limites de suas atribuições; 

*X - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça, na primeira quinzena de fevereiro, relatório com dados 

estatísticos sobre as atividades das Procuradorias e Promotorias de Justiça, relativas ao ano anterior; 

*Inciso X com redação determinada pela Lei Complementar nº 52, de 29/04/2008 

X - apresentar, ao Procurador-Geral de Justiça, na primeira quinzena de fevereiro, relatório com dados 

estatísticos sobre as atividades das Procuradorias e Promotorias de Justiça, relativas ao ano anterior; 

XI - remeter aos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público informações necessárias ao 

desempenho de suas atribuições; 

XII - dirigir e distribuir os serviços da Corregedoria-Geral; 

XIII - organizar o serviço de estatística das atividades do Ministério Público; 

XIV - requisitar das Secretarias do Tribunal de Justiça, da Justiça Militar ou de qualquer repartição judiciária, 

cópias de peças referentes a feitos judiciais, certidões ou informações; 

XV - firmar Termo de Ajuste de Conduta em matéria disciplinar. 

§ 1º. Dos assentamentos de que trata o inciso VII, do caput deste artigo, deverão constar obrigatoriamente: 

a) anotações sobre os relatórios e respectivos conceitos emitidos no período de estágio probatório do 

Promotor de Justiça, enviados à Corregedoria-Geral do Ministério Público; 

b) as referências constantes de pedido de inscrição do interessado no concurso de ingresso; 

c) as anotações resultantes da fiscalização permanente dos Procuradores de Justiça e as referências em 

julgados dos Tribunais por eles enviadas; 

d) as observações ou recomendações feitas em correições ou vistorias; 

e) outras informações pertinentes. 

§ 2º. As anotações a que se refere a alínea “c” do parágrafo anterior, quando importarem em demérito, serão 

inicialmente comunicadas ao membro do Ministério Público interessado, que poderá apresentar justificativa 

no prazo de 30 (trinta) dias. 

§ 3º. Se a justificativa não for aceita, o interessado poderá recorrer ao Colégio de Procuradores de Justiça, no 

prazo de 3 (três) dias e, somente com o desprovimento do recurso, poderá ser feita a anotação no seu 

prontuário. 

 

2.2. Regimento Interno. Lei Complementar Estadual nº 734/93. Não existe regimento interno da Corregedoria 

Geral do Ministério Público de São Paulo. 

 

2.3. Estrutura Organizacional. A Corregedoria-Geral está organizada de acordo com o disposto nos art. 3º do 

Regimento Interno, da seguinte forma: 

 

“Art. 3º. O Gabinete do Corregedor-Geral será composto pelos seguintes órgãos de Assessoramento 

e de Apoio Administrativo, encarregados de assegurar o funcionamento e as atividades da 

Corregedoria-Geral do Ministério Público. 

 

I – Chefia de Gabinete; 

II – Assistência de Gabinete; 

III – Assessoria Jurídica; 

IV – Assessoria Técnica; 

V – Secretaria.”  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. É de se observar que, no relatório preliminar, por vezes, foram formuladas 

referências à legislação de outro Ministério Público, que não possuem correspondência na legislação do Ministério 

Público de São Paulo (LC 51/2008 e Resolução CSMP nº 010/2015). A lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo 

é a Lei Complementar Estadual nº 734/93 e não há Regimento Interno da Corregedoria Geral do Ministério Público 

de São Paulo. 
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Alteração feita conforme manifestação da unidade. 

 

3. CORREGEDOR-GERAL 

 

O Corregedor-Geral do Ministério Público de São Paulo é Procurador de Justiça, Paulo Afonso Garrido de Paula, 

que assumiu o cargo de Corregedor-Geral 01/01/2015; reside na cidade de lotação; atualmente não participa de 

curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a 

procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente das 09h00 às 19h00. 

 

 

4. VICE-CORREGEDOR-GERAL 

 

A Vice-Corregedora Geral, Tereza Cristina Maldonado Katurchi Exner, que substitui o Corregedor-Geral nos 

seus afastamentos e impedimentos, assumiu o órgão em 01/01/2015, é integrante da procuradoria de Justiça 

Criminal e titular do cargo de 106º Procurador de Justiça Criminal, reside na comarca de lotação, atualmente 

não participa de curso de aperfeiçoamento, não exerce o magistério nem a advocacia, não respondeu nem está 

respondendo a procedimento administrativo disciplinar, cumpre expediente das 09h00 às 19h00. 

 

 

5. PROMOTORES CORREGEDORES 

 

5.1.  Adriana Helena Ferreira Alves Mattos Vallada – Assessora. Integrante da 6º Promotoria de Justiça Criminal 

da Capital e titular do cargo de 115º Promotor de Justiça Criminal.  Assumiu o órgão em 27/06/2016; reside na 

localidade de lotação; atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento, não exerce o magistério nem a 

advocacia, não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; cumpre expediente 

diariamente, das 08h00 às 20h00. 

Observação: Atua na área criminal. Entende de grande importância a orientação e acompanhamento aos 

Promotores de Justiça em estágio probatório. 

 

5.2. Alexandre Mourão Tieri – Assessor. Integrante da 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital e titular do 

cargo de 17º Promotor de Justiça Criminal. Assumiu o órgão em 01/01/2015; reside na comarca de lotação; 

atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu 

ou está respondendo a procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente diariamente de 09h00 às 

19h00. 

Observações. Entende salutar a diretriz de realizar correição simultânea em todos os cargos da mesma 

Promotoria de Justiça. 

 

5.3. Andréa Santos Souza – Assessora. Integrante da Promotoria de Justiça Cível de Campinas e titular do cargo 

de 19º Promotor de Justiça de Campinas. Assumiu o órgão em 01/12/2014; reside na comarca de lotação; 

atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu 

ou está respondendo a procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente diariamente de 09h00 às 

19h00. 

Observações. Atua na área da infância e juventude. Está realizada com a atuação na Corregedoria Geral, 

ampliando a sua visão do Ministério Público. 
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5.4. Claudionor Mendonça dos Santos – Assessor. Integrante da Promotoria de Justiça Criminal de Santo André e 

titular do cargo de 2º Promotor de Justiça de Santo André. Assumiu o órgão em 01/12/2014; não reside na 

comarca de lotação (reside em Ribeirão Pires. Possui autorização do Procurador-Geral de Justiça para residir na 

cidade de Ribeirão Pires, cuja distância da sede é 34 km. O motivo que ensejou o pedido para residir fora da 

comarca é o fato do local da residência estar inserido na região metropolitana da capital); atualmente não 

participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está 

respondendo a procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente diariamente de 09h00 às 19h00. 

Observações. Atua na área criminal. A vinda para a Corregedoria propiciou uma visão ampliada da Instituição. 

 

5.5. Elaine Maria Clemente Tiritan Muller Caravellas – secretária. Titular do cargo de 56ª Promotor de Justiça da 

Capital. Assumiu o órgão em 02/05/2012; reside na comarca de lotação; atualmente não participa de curso de 

aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a 

procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente diariamente de 09h00 às 19h00. 

Observações. Sempre trabalhou na área social e na infância. Exerce a função de Secretária da Corregedoria Geral. 

Participou da gestão anterior. A experiência de Corregedoria é magnífica. 

 

5.6. Fernando Pereira Vianna Neto – Assessor. Integrante da Promotoria de Justiça Criminal de Campinas e 

titular do cargo de 3º Promotor de Justiça de Campinas. Assumiu o órgão em 01/01/2015; reside na comarca de 

lotação; atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não 

respondeu ou está respondendo a procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente diariamente de 

09h00 às 19h00, salvo quando viaja em correição. 

Observações. Atua no Tribunal do Júri e GAECO desde 1999. Salienta como positiva a diretriz de realizar correição 

simultânea em todos os cargos da mesma Promotoria de Justiça. 

 

5.7. Karina Keiko Kamai – Assessora. Titular do cargo de 23ª Promotor de Justiça da Capital. Assumiu o órgão em 

01/12/2014; reside na comarca de lotação; atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o 

magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimentos administrativo disciplinar; 

cumpre expediente diariamente de 09h00 às 19h00. 

Observações. Atua na área de Meio Ambiente e Urbanismo. 

 

5.8. Marcelo Duarte Daneluzzi – Assessor. Titular do cargo de 29º Promotor de Justiça da Capital. Assumiu o 

órgão em 01/01/2015; reside na comarca de lotação; atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; não 

exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimentos administrativo 

disciplinar; cumpre expediente diariamente de 09h00 às 19h00, ressalvadas as viagens. 

Observações. Atuou por 6 anos na área do Patrimônio Público. Refere como positiva a diretriz de realizar a 

correição simultânea em todos os cargos da comarca. 

 

5.9. Maria Izabel do Amaral Sampaio Castro – Assessora. Integrante da Promotoria de Justiça do Foro Regional 

do Ipiranga e titular do cargo de 3º Promotor de Justiça Cível do Ipiranga. Assumiu o órgão em 01/08/2016; 

reside na comarca de lotação; atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério 

nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimentos administrativo disciplinar; cumpre 

expediente diariamente de 09h00 às 19h00. 

Observações. Atua na área de Infância e Juventude. 

 

5.10. Nathalie Kiste Malveiro – Assessora. Integrante da 5ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital e titular do 

cargo de 94º Promotor de Justiça Criminal. Assumiu o órgão em 01/01/2015; reside na comarca de lotação; 

atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu 

ou está respondendo a procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente diariamente de 09h00 às 
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19h00. 

Observações. Nos dois anos anteriores à vinda para Corregedoria atuou na área de violência doméstica contra a 

mulher. Registra como positiva a prática de realizar correição simultânea em todos os cargos da mesma 

Promotoria de Justiça/Comarca. 

 

5.11. Roberto Carramenha – Assessor. Integrante da Promotoria de Justiça de Repressão à Sonegação Fiscal e 

titular do cargo de 2º Promotor de Justiça de Repressão à Sonegação Fiscal. Assumiu o órgão em 01/01/2015; 

reside na comarca de lotação; atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério 

nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimentos administrativo disciplinar; cumpre 

expediente diariamente de 09h00 às 19h00 (plantões de finais de semana à distância). 

Observações. Ultimamente, atuou na área criminal. 

 

 

5.12. Sergio de Passos Simas – Assessor. Integrante da 2ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital e titular do 

cargo de 22º Promotor de Justiça Criminal. Assumiu o órgão em 01/01/2015; reside na comarca de lotação; 

atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu 

ou está respondendo a procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente diariamente de 09h00 às 

19h00 (plantões de finais de semana à distância). 

Observações. Atua na área criminal. Entende positiva a metodologia adotada para as correições. A correição é 

feita em todos os cargos da Promotoria de Justiça que está sendo correicionada. 

 

 

5.13 Sugestões dos membros da Corregedoria-Geral: 

 

Discussão sobre a necessidade de se otimizar os Sistemas de Relatórios. Por exemplo, sobre o Sistema das 

Resoluções 67/11-CNMP e 71/11-CNMP: 

a) a cada validação, o sistema carrega toda a relação de relatórios enviados novamente, o que torna o 

processo extremamente lento; 

b) reformulação da página de links. Além de estarem fora de ordem, alguns links em destaque não são 

mais os utilizados atualmente; 

c) remoção dos links de inspeção periódica cujo período coincide com o da inspeção anual. A sua 

existência induz os Promotores de Justiça a erro, e muitos só enviam o relatório periódico e se esquecem 

dos anuais; 

d) a permissão para que o membro retifique o relatório a qualquer tempo e o envie novamente à 

Corregedoria sem que o sistema nos avise a respeito faz com que percamos o controle das validações. 

Seria interessante que o membro entrasse em contato com a Corregedoria e solicitasse a devolução, assim 

como é explicado no manual de "dúvidas frequentes", no site do CNMP; 

e) o sistema nem sempre avisa o membro quando da devolução de um relatório, apesar de o CNMP afirmar 

que sim. 

  

 Observações: Encaminhar as sugestões para a Comissão da infância e para STI do CNMP. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Observou-se que todos os Promotores de Justiça Assessores participam dos plantões 
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de finais de semana à distância, mediante prévia escala e sem recebimento de vantagens. 

  

*Foram feitas as correções apontadas. 

 

6. ESTRUTURA DE PESSOAL 

 

6.1. Estrutura de pessoal do Órgão: A equipe da Corregedoria-Geral é assim composta: 

  

SUB-ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO 

Fabiana Cardoso Santos 

Chaud  

Oficial de Promotoria Chefe  

Maria Lourdes de Souza 

Soler  

Oficial de Promotoria Chefe Substituta 

Cláudia Alves Saraiva  Oficial de Promotoria 

Mário de Freitas 

Betencourt 

Oficial de Promotoria 

Paula Vieira Queiroz da 

Silva 

Oficial de Promotoria  

Sandra Maria Populin  Oficial de Promotoria 

Vera Zanella  Oficial de Promotoria  

Sandra Regina Lage Auxiliar de Promotoria 

SECRETARIAS 

Clarice dos Reis Menezes Oficial de Promotoria 

Veneranda Maria Andrade 

dos Reis 

Oficial de Promotoria 

Wilma Dini Oficial de Promotoria 

SUB-ÁREA DE APOIO TÉCNICO I 

Maria Aparecida Lonaro Oficial de Promotoria Chefe 

Maria Aparecida Sena 

Suyama 

Oficial de Promotoria Chefe Substituta 

Eliane Rocha dos Santos 

Pantaleão 

Oficial de Promotoria 

Marcio Evandro Angeli 

Yokoyama 

Oficial de Promotoria 

Maria Dulce Correa 

Oliveira 

Oficial de Promotoria 

Vera Lúcia Brito de Oliveira Auxiliar de Promotoria  

SUB- ÁREA DE APOIO TÉCNICO II 

Isabel Itsuzaki Oficial de Promotoria Chefe 

Celina Naomi Sakanaka Oficial de Promotoria Chefe Substituta 

Ciro Ribeiro Coutinho Oficial de Promotoria 

Marcelo Paglia Soares de 

Oliveira 

Oficial de Promotoria 

Maria Antonieta Novaes 

Falanga Iwano 

Oficial de Promotoria 
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Maria Rosa Meneses 

Ferreira Rodrigues 

Oficial de Promotoria  

Enzo de Carvalho Ferrari 

 

Auxiliar de Promotoria 

 

 

7. ESTRUTURA FÍSICA 

 

A Corregedoria-Geral está possui a seguinte estrutura: 15 salas, algumas divididas por paredes, outras por 

divisórias. 

 

 

8. SISTEMAS DE ARQUIVO 

 

Sistemas de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos). Bancos de Dados, Biblioteca Virtual – BVA, 

Fichas e Prontuários físicos e digitais dos membros do Ministério Público. Todas as correições, procedimentos 

disciplinares, estágio probatório e relatórios estão armazenados na biblioteca virtual. 

9. ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

Estrutura de Tecnologia da Informação: Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC, 
vinculado à Procuradoria-Geral de Justiça. No âmbito do MPSP, para atividade-fim está à disposição dos 
membros um sistema denominado SIS MP Integrado, projetado em módulos. Este sistema é utilizado para o 
controle dos feitos judiciais e extrajudiciais. Atualmente, todas as "entradas e saídas" de processos são 
registradas. As peças produzidas são arquivadas neste sistema. Entretanto, em razão do volume de serviço 
e da falta de estrutura de pessoal nas Promotorias de Justiça, nem todos os andamentos são registrados. 
Existem uma relação das principais peças que deverão ser anexadas no sistema. O SIS MP Integrado não 
atende o 2º grau. Atualmente, cada Procuradoria trabalha com sistema próprio. A Corregedoria já solicitou 
ao PGJ que o CTIC desenvolva sistema de distribuição nas Procuradorias. Na atividade-meio, existem três 
sistemas que controlam a vida funcional dos membros: sistema de RH (questões próprias de recursos 
humanos), sistema de designações (gabinete do PGJ); biblioteca virtual (para diversos setores do MPSP). Na 
biblioteca virtual estão arquivados em forma digital todos os documentos que constam no prontuário físico; 
e sistema da corregedoria (controle da vida funcional com ênfase nas informações de interesse da 
Corregedoria Geral, tais como lotação, correições, elogios, punições etc.).  

 

Há necessidade de desenvolver sistema unificado para controle das informações relativas a toda a vida 
funcional dos membros do Ministério Público. A decisão está a cargo do Procurador-Geral. 

 

10. ATOS NORMATIVOS QUE REGULAMENTAM A ATIVIDADE CORREICIONAL 

 

Lei Complementar nº 734, de 26 de novembro de 1993: Institui a Lei Orgânica do Ministério Público do 

Estado de São Paulo. 

Ato nº 1/99-CGMP, de 20 de maio de 1999: Dispõe sobre o regimento das Correições Ordinárias e 

Extraordinárias, das Visitas Prévias, das Vistorias e das Visitas de Inspeção nas Promotorias e Procuradorias 

de Justiça. 

Ato Nº 01/2013 – CGMP, de 11 de janeiro de 2013: Disciplina os procedimentos de apuração em trâmite na 
Corregedoria-Geral do Ministério Público, o acesso às informações e dá outras providências. 
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Ato nº 02/2011, de 14 de setembro de 2011: Estabelece os procedimentos das Correições, Vistorias e 

Visitas de Inspeção na Primeira Instância, dispondo sobre o regimento das Correições Ordinárias e 
Extraordinárias, das Visitas Prévias, das Vistorias e das Visitas de Inspeção nas Promotorias de Justiça. 

Ato Normativo nº 510/07- PGJ-CGMP, de 12 de julho de 2007: Regulamenta o estágio probatório dos 
membros do Ministério Público.  

Ato Normativo nº 801/2013-PGJ-CGMP, de 19 de dezembro de 2013: Altera dispositivos do Ato Normativo 
nº 510-PGJ-CGMP, de 12 de julho de 2007, que dispõe sobre o estágio probatório de membros do 
Ministério Público. 

 

11. PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES 

 

 

11.1. Espécies de procedimentos investigatórios prévios: Protocolado (mais utilizado para estudos prévios à 

edição de atos normativos), Reclamações Disciplinares e Sindicâncias. 

 

11.2. Espécies de procedimentos disciplinares: Processo Administrativo Disciplinar Sumário, Processo 

Administrativo Disciplinar Ordinário, Representação por Disponibilidade por interesse Público e Representações 

por Remoção Compulsória. 

 

11.3. Sistema de controle interno sobre as decisões disciplinares e aplicação de penalidade: Nas reclamações 

disciplinares é feito o controle processual. Da decisão proferida pelo Corregedor-Geral que determinar a 

instauração de RD, o seu arquivamento, ou a instauração de sindicância não cabe recurso. Também não cabe 

recurso da decisão do Corregedor-Geral que determina o arquivamento da sindicância ou sua evolução para 

PAD. Da decisão proferida pelo Corregedor-geral, caberá apenas pedido de reconsideração para correção de 

erros ou omissões, no prazo de cinco (05) dias, por petição fundamentada (art. 22, § 7º, Ato (N) nº 01/2013-

CGMP, de 11 de janeiro de 2013). 

No Processo Administrativo Disciplinar Sumário e Processo Administrativo Disciplinar Ordinário, o Corregedor-

Geral baixa portaria e a instrução processual é feita pela Comissão Processante Permanente, sendo as punições 

aplicadas pelo Procurador-Geral de Justiça, com recurso ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça 

(arts. 285 e 287, Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993). 

Na Disponibilidade por Interesse Público e na Remoção Compulsória, o Corregedor-Geral oferece representação 

e a instrução processual é feita pela Comissão Processante Permanente, sendo as decisões proferidas pelo 

Conselho Superior do Ministério Público, com recurso ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça 

(arts. 22 e 163, Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993). 
 

11.4. Procedimentos Disciplinares analisados: 

 

A equipe de inspeção analisou diversos procedimentos disciplinares colocados à disposição e, entendeu por 

especificar melhor as constatações realizadas nos seguintes procedimentos:  

 

1 – Número de registro e classe: PAD 07/2016 

Objeto: Supostas omissões e atuações com falta de zelo de membro, inclusive envolvendo fatos de 

extrema gravidade. 

Data da instauração: 01/07/2016 

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Diante desses fatos, resulta conveniente a instauração 

de reclamação no âmbito da Corregedoria Nacional para a supervisão da tramitação do PAD e, 

especialmente, para avaliar se é o caso de eventualmente postular remoção por interesse público do 
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aludido Promotor. 

 

 

2 – Número de registro e classe: Sindicância 12/2016 

Objeto: Apurar supostas omissões funcionais e o fato de membro ter mantido relacionamento amoroso 

com pessoa supostamente envolvida na prática de crime de furto e roubo a bancos com uso de explosivos. 

Data da instauração: 08/08/2016 

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Tendo em conta a gravidade dos fatos, sugere-se a 

instauração reclamação disciplinar no âmbito da Corregedoria Nacional para a supervisão do caso. 

Observação: Existe também apuração criminal sobre os fatos (Protocolado n. 8761/2016-PGJ) 

 

3 – Número de registro e classe: Reclamação Disciplinar 

106/2016 

 Objeto:  Apuração de notícia de que membro teria orientado filho de vítima de homicídio a contrair 

advogado que era seu amigo para atuar como assistente da acusação em processo penal. Os autos 

noticiam, ainda, que o filho da vítima acabou não contratando o advogado indicado e o promotor de 

Justiça acabou pedindo absolvição dos acusados em plenário. 

Data da instauração:  13/06/2016 

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Diante da extrema gravidade dos fatos em tese 

praticados, é de rigor a instauração de reclamação disciplinar na Corregedoria Nacional para apurar os 

fatos. 

 

4 – Número de registro e classe: Reclamação Disciplinar 

Data da instauração:  01/03/2016 

Objeto: Apurar a eventual prática de lavagem de dinheiro por parte de Promotora de Justiça.  

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Ante a gravidade dos fatos, é de rigor a instauração de 

reclamação disciplinar no âmbito da Corregedoria Nacional para supervisionar a tramitação da apuração 

disciplinar. 

 

5 – Número de registro e classe: Pedido de Disponibilidade por 

Interesse Público 11/2015 

Data da instauração:  18/09/2015 

Objeto: Notícia de atraso sistêmico em mais de trezentos feitos em tramitação na Promotoria.  

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Considerando-se a gravidade e o profundo quadro de 

atrasos, é conveniente a instauração de reclamação disciplinar no âmbito da Corregedoria Nacional. 
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6 – Número de registro e classe: Sindicância 06/2016 

Objeto: suposta negligência e inércia no exercício das funções e prática, em tese, do crime de falsidade 

ideológica 

Data dos fatos  Novembro de 2015 

Data de conhecimento dos fatos pela CG. Fev de 2016 (Correição 

Extraordinária) 

Data da instauração:  21/03/2016 

Observações: 1ª) quadro de absoluta inércia do Promotor por mais de dois anos. Promotoria com 

atribuição em áreas sensíveis, tais como infância e juventude (situação de risco e interesses difusos), meio 

ambiente, idoso, pessoa com deficiência e saúde pública, dentre outras, tudo detectado em sede de 

correição extraordinária; 2ª) declaração falsa de regularidade do serviço ao requerer inscrição para 

promoção por merecimento; 3ª) Promotor responde a outra RD (95/2016) em razão de inércia (autos 

paralisados por mais de 2 anos). 

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Instaurar Reclamação Disciplinar para acompanhar a 
tramitação da sindicância (cópia integral em mídia digital). Obs: autos com 6 volumes, 2 apensos e 351 
anexos. Os anexos não foram digitalizados e consistem em cópias de inúmeros procedimentos extrajudiciais 
paralisados na promotoria. A sugestão é que se aguarde o desfecho do procedimento antes de eventual 
solicitação da cópia dos anexos. 

 

7 – Número de registro e classe: Reclamação Disciplinar 

10/2016 

Objeto: suposto favorecimento de grandes empreendimentos imobiliários em prejuízo ao meio ambiente 

(reserva nativa de mata atlântica). 

Data de conhecimento dos fatos pela CG. Janeiro de 2016 

Data da instauração:  26/01/2016 

Principais andamentos processuais: anexação aos autos de cópia das decisões referentes a vários 

procedimentos disciplinares anteriores e documentos diversos; aguardando resposta de diversas 

diligências.  

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Instaurar RD para acompanhar o feito, dada a 
gravidade dos fatos e a existência de outra RD na CN envolvendo o mesmo promotor e com objeto 
semelhante (autos sob a condução do membro auxiliar Rodrigo Cabral). Obs: cópia integral do feito em 
mídia digital. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. No que concerne ao Dr. Fernando Góes Grosso, 21º Promotor de Justiça da 

Capital, membro do Ministério Público investigado nesta Reclamação Disciplinar, impõe-se registrar que, em 

face dele, além da Reclamação Disciplinar referida, tramitou e está em andamento, respectivamente, a 

Sindicância nº 02/2015 – CGMP e a Sindicância nº 07/2016 – CGMP. A Sindicância nº 02/2015, iniciada em 

abril de 2015, após a regular instrução, na qual foram observados os princípios basilares do processo 

administrativo consubstanciados no contraditório e ampla defesa, culminou com a representação formulada 

por esta Corregedoria Geral, em 11 de dezembro de 2015, com proposta de remoção compulsória por 

interesse público do referido Promotor de Justiça. Nesta representação foram imputadas três infrações 

disciplinares, a saber: deixar de manter pública e particularmente conduta ilibada e compatível com o 

exercício do cargo, deixar de zelar pela dignidade de suas funções e não se declarar suspeito ou impedido nos 

termos da lei. Os fatos que embasaram tal representação estavam alicerçados em notícias trazidas ao 

conhecimento desta Corregedoria Geral em dezembro de 2013, quando Promotores de Justiça da Comarca 
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de Indaiatuba informaram que o Dr. Francisco Góes Grosso mantinha vínculos de amizade com empresários 

da cidade, cuja atividade profissional ou comercial consistia na implantação de empreendimentos 

imobiliários em Indaiatuba e região, notadamente, loteamentos, e que tais pessoas poderiam ser ou 

efetivamente eram tidos como investigados em procedimentos administrativos ou inquéritos policiais nos 

quais atuaria o mencionado Promotor de Justiça, em razão de suas atribuições nas áreas de meio ambiente e 

habitação e urbanismo, o que fez com que cogitassem quanto à existência de indevida imiscuidade entre 

interesses particulares e públicos do Promotor de Justiça com aquelas pessoas, circunstância suficiente para 

determinar sua incompatibilidade para o exercício do cargo com aquelas atribuições na comarca de 

Indaiatuba. Tanto assim, o é que é um caso específico que tinha como investigado pessoa de seu círculo de 

amizade, Carlos Aparecido Milani, deixou o Dr. Fernando Góes Grosso de se declarar suspeito na forma da lei. 

Em razão dos fatos acima deduzidos foi, então, proposta a representação de remoção compulsória por 

interesse público. Observe-se, neste passo, que o Dr. Fernando Góes Grosso já estava afastado 

cautelarmente de seu cargo, ante a gravidade dos fatos, desde 05 outubro de 2015. Durante a instrução do 

procedimento de remoção compulsória por interesse público, perante a Comissão Processante Permanente, o 

Promotor de Justiça representado acabou por se promover por antiguidade, deixando seu cargo na comarca 

de Indaiatuba, o que determinou a a perda do objeto da representação, a cessação do afastamento cautelar 

e o arquivamento do procedimento, sem análise de mérito. Na mesma Sindicância nº 02/2015, sem prejuízo 

da representação pela remoção compulsória, foi determinada a instauração de outro procedimento para 

acompanhar o deslinde das diligências que estavam sendo realizadas pelo Setor de Competência Originária 

da Procuradoria Geral de Justiça, em protocolado próprio. O procedimento supracitado evoluiu para a 

Sindicância nº 07/2016, instaurada em 10 de maio de 2016, em decorrência de denúncia criminal ofertada 

pela Procuradoria Geral de Justiça contra o citado membro, perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, a qual ainda não foi recebida. A Sindicância nº 07/2016 encontra-se em fase de instrução, com oitiva 

de testemunha de fora da comarca designada para o dia 22 de setembro do ano em curso. Sendo assim, esta 

Corregedoria Geral, mesmo com o deslinde da representação pela remoção compulsória, continuou e 

continua a investigar, no plano administrativo disciplinar, as condutas infracionais do Dr. Fernando Góes 

Grosso, decorrentes das práticas criminosas contra ele imputadas.  Tramita, outrossim, a Reclamação 

Disciplinar nº 10/2016, onde se apura denúncia anônima contra o Promotor de Justiça, no sentido dele deixar 

de investigar situações que são levadas ao seu conhecimento, referentes a aprovação de empreendimentos 

na cidade de Indaiatuba. Em suma, o Dr. Fernando Góes Grosso, no âmbito desta Corregedoria Geral, 

responde e respondeu aos seguintes procedimentos: * Sindicância nº 02/2015 – culminou com a 

representação de remoção compulsória por interesse público (incompatibilidade de atuação na comarca de 

Indaiatuba/conduta); * Sindicância nº 07/2016 – em andamento / participação em práticas criminosas; 

*Reclamação Disciplinar nº 10/2016 – em andamento – falta de zelo e presteza em suas funções. 

 

 8 – Número de registro e classe: Reclamação Disciplinar 

002/2016 

Objeto: Não interposição de recurso em caso de absolvição sumária de policiais acusados de prática de 

tortura. 

Data dos fatos  17/12/2015 

Data de conhecimento dos fatos pela CG. Janeiro de 2016 

Data da instauração:  13/01/2016 

Principais andamentos processuais: oitiva do reclamado em 29/01/16 (fls. 728/732). 

Constatação: em 29/01/16, oitiva do reclamado; em 31/03/16, prolação do despacho de fls. 733, 
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determinando a juntada do extrato de andamento da ação penal; em 11/04/16, despacho determinando 

que se aguarde o decurso do prazo de 30 dias para que os autos da apelação aporte na Procuradoria de 

Justiça Criminal; em 31/05/16, despacho solicitando a remessa de cópia do parecer exarado; chegada do 

parecer exarado nos autos em 14/07/16, opinando pelo provimento da apelação; em 1º/08/16, foi 

determinado que se aguardasse o julgamento do recurso. RD aguardando o desfecho da apelação no 

Judiciário, sem que tenha sido dado continuidade à persecução administrativa, em especial à apuração das 

circunstâncias que envolveram o procedimento adotado pelo Promotor representado, segundo o noticiado 

na representação.  

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: 1º) Instaurar RD para acompanhar o caso, dada a 

gravidade dos fatos; 2º) Recomendar à CG que promova objetivamente a apuração da falta imputada, sem 

condicioná-la ao desfecho da apelação manejada, dada a inexistência de relação de prejudicialidade entre 

as instâncias administrativa e judicial. Obs: cópia integral do feito em mídia digital. 

 

9 – Número de registro e classe: Sindicância 15/2002 

Objeto: Membro efetuou disparos de arma de fogo que teriam provocado lesão corporal gravíssima em 

sua esposa. 

Data dos fatos  06/12/2002 

Data de conhecimento dos fatos pela CG. 09/12/2002 

Data da instauração:  10/12/2002 

Observações: sindicado condenado a cinco anos de reclusão em março de 2010. 

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Instaurar RD para apreciar a decisão de arquivamento 

da sindicância, que reconheceu a ocorrência de prescrição, haja a vista a existência de diversas causas 

interruptivas da prescrição. Obs: cópia integral do feito em mídia digital. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. No âmbito administrativo-disciplinar não houve causa de suspensão ou 

interrupção da prescrição. Falta disciplinar cometida em 06 de dezembro de 2002. De se observar que a falta 

disciplinar (artigo 173, inciso VI, combinado com o artigo 169, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 

734/93) também constitui crime tipificado no artigo 129, parágrafo 2º, inciso IV, combinado com o artigo 61, 

inciso II, letras “a”, “c” e “e”, ambos do Código Penal. Em processo criminal o Promotor de Justiça (réu) foi 

condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e perda do cargo ou função pública, estando o feito em grau 

de recurso perante o E. Superior Tribunal de Justiça. No âmbito administrativo disciplinar foi instaurada uma 

Sindicância.  A Sindicância teve seu curso paralisado em 23 de setembro de 2010, uma vez que em 

processo criminal o Promotor de Justiça foi condenado à pena de perda do cargo, além da sanção de 

reclusão, entendendo o então Corregedor Geral, que “...2 - prevalecendo a pena aplicada esta sindicância, ou 

qualquer procedimento disciplinar, perde o sentido, porquanto aplicada a pena de perda do cargo ou 

demissão, não passível de aplicação em sede de processo administrativo sumário. E, por outro lado, não há 

razão para iniciar, antes da decisão final, processo em que passível a aplicação, em tese, de pena de 

advertência, censura ou suspensão. 3 - Resta, pois, aguardar-se o trânsito em julgado da decisão, realizando-

se nova pesquisa no prazo assinalado no despacho anterior. São Paulo, 23 de setembro de 2010”. 

Considerando a pena imposta ao Promotor de Justiça (réu) na ação penal, cuja decisão transitou em julgado 

para o Ministério Público, ou mesmo levando em conta a pena máxima prevista para o crime do qual ele é 

acusado, tem-se que o lapso prescricional da falta disciplinar é determinado em 12 (doze) anos, conforme 

artigo 246, parágrafo 1º, da Lei Complementar Estadual nº 734/93, combinado com o artigo 109, inciso III, 

do Código Penal, com interpretação amparada no ensinamento do Professor Hugo Nigro Mazzilli, em sua 

obra “Regime Jurídico do Ministério Público”, 8ª Edição, Saraiva, página 522, quando aborda o tema 
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prescrição da falta disciplinar. As causas de interrupção e suspensão da prescrição no Direito Penal são 

diversas daquelas previstas no Direito Administrativo, até porque as instâncias são distintas, cada qual 

dotada de regramento e sistema próprios. No que diz respeito à apuração da falta disciplinar, desde a data 

da infração, não houve qualquer causa de interrupção ou suspensão da prescrição, haja vista que 

“Interrompe-se o prazo da prescrição pela expedição da portaria instauradora do processo administrativo e 

pela decisão deste” e “suspende-se o prazo da prescrição em decorrência de decisão judicial ou de órgão de 

controle, ou de recurso administrativo, que suste o processo administrativo disciplinar em qualquer fase ou a 

execução da respectiva penalidade” (artigo 246, parágrafos 3º e 4º, da Lei Complementar Estadual nº 

734/93).  No caso em questão não chegou a ser instaurado processo administrativo e a sindicância 

não tem o condão de interromper a prescrição. Assim, como decidido na Sindicância nº 15/2002, ocorreu a 

prescrição da pretensão punitiva de natureza administrativa em 05 de dezembro de 2014. 

 

 10 – Número de registro e classe: RDs 127/2016 e 127/2016-A 

Objeto: violação do princípio do promotor natural. 

Data dos fatos  Junho de 2016 

Data da instauração:  12/07/2016 

Constatação: Regular. 

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Instaurar RD para acompanhar a tramitação dos feitos, 
dada a gravidade dos fatos. Obs: cópia integral dos feitos em mídia digital. 

 

11 – Número de registro e classe: RD 140/2016 

Objeto: Falta de zelo e presteza. 

Data da instauração:  02/08/2016 

Constatação: Regular 

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Instaurar a RD para acompanhar a tramitação do feito, 
cuja cópia integral se encontra em mídia digital. 

 

12 – Número de registro e classe: DISPONIBILIDADE POR 

INTERESSE PÚBLICO N. 

05/2015 (Pt. 80.658/15) 

Objeto: (procedimentos relacionados: RD 18/2015-CGMP – condutas incompatíveis e abusos no exercício 

do cargo – organização criminosa para obter vantagem de políticos e empresários. Representação 

encaminhada pelo CG ao Presidente do CSMPSP em 11/06/15. Em 7/07/15 o procedimento foi 

encaminhado à Comissão Processante (fl. 100). Instrução concluída em 31/03/16. Relatório final da 

Comissão Processante em 3/06/16, pugnando pela procedência do pedido. Encaminhado ao CSMPSP 

para julgamento – voto relator Vidal Serrano Nunes Júnior em 15/07/16. Na sessão do dia 16/08/16 leu-

se o relatório e deliberou-se que os autos permanecerão na Secretaria por mais 2 sessões para consulta 

dos Conselheiros, com julgamento agendado para o dia 30/08/16. 

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Acompanhar o julgamento agendado para o dia 
30/08/16. 

 

 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Representação – Disponibilidade por Interesse Público nº 05/2015. Em 30 de 

agosto de 2016, o E. Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo decidiu, por votação unânime, 

pela disponibilidade por interesse público da Dra. Maria Cristina Martins, titular do cargo de 50º Promotor de 
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Justiça Criminal, integrante da 3º Promotoria de Justiça Criminal da Capital. Através do Ofício 5407/2016, foi 

informado que a Ata da Reunião foi publicada no Diário Oficial do Executivo de 09 de setembro de 2016 e a 

decisão ainda não transitou em julgado, podendo ser interposto recurso ao colendo Órgão Especial de 

Procuradores de Justiça. 

 

13 – Número de registro e classe: PAD Sumário N. 14/2015 

Objeto: Declaração falsa de serviço em dia para gozar licença prêmio. Após regular tramitação do PAD 

Sumário, que foi instaurado em 13/11/15, o PGJ julgou procedente a acusação, em decisão de 28/03/16, 

aplicando 4 dias de suspensão. CG inconformado recorre para aumentar a pena para 20 dias de 

suspensão e processado recorre pugnando pela absolvição ou pena menor. Autos encaminhados ao 

órgão especial do Colégio dos Procuradores em 8/06/16. Último ato do PAD é um relatório do relator no 

órgão especial (no relatório não consta o nome do relator). Foi sorteado o relator Procurador Pedro de 

Jesus Juliotti.  

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Acompanhar julgamento do recurso no órgão 

especial do Colégio de Procuradores. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. O Colendo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, em reunião 

extraordinária, realizada em 31 de agosto de 2016, manteve a pena de 4 (quatro) dias de suspensão, 

aplicada ao Dr. Nilberto Bulgueroni, titular do cargo de 19º Promotor de Justiça da Capital. Através do Ofício 

5408/2016-CGMP foi informado que o Colendo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, em 

reunião extraordinária realizada em 31 de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, negar provimento 

ao recurso da Corregedoria-Geral, que pugnava a imposição de pena de suspenção de 20 (vinte) dias, bem 

como também negar provimento ao recurso de defesa, que postulava a absolvição, mantendo a sanção de 4 

(quatro) dias de suspensão aplicada, cuja decisão ainda está pendente de publicação.” 

 

14 – Número de registro e classe: PAD Sumário N. 8/2015 

Objeto: desídia no cumprimento de dever funcional (processos em atraso; ausência de atuação em áreas 

sensíveis). Portaria de instauração do PAD Sumário em 23/09/15; 26/11/15 encerramento da instrução; 

relatório da Comissão Processante propondo a procedência do pedido; PGJ em 7/03/16 julgou 

improcedente a acusação; recurso do Corregedor em 8/04/16; distribuído ao órgão especial em 11/05/16 

ao relator Procurador José Reynaldo de Almeida. Designada sessão para julgamento dia 24/08/16. 

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Acompanhar julgamento do recurso no órgão 

especial do Colégio de Procuradores. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. O Colendo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, em reunião 

extraordinária, realizada em 24 de agosto de 2016, manteve a decisão absolutória em favor da Dra. Natalie 

Riskalla Anchite, 22º Promotor de Justiça de Guarulhos, integrante da Promotoria de Justiça Cível de 

Guarulhos. Através do Ofício 5009/2016-CGMP, foi informado que o Colendo Órgão Especial do Colégio de 

Procuradores de Justiça, em reunião extraordinária realizada em 24 de agosto  de 2016, decidiu, por maioria 

de votos, negar provimento ao recurso da Corregedoria Geral, que pugnava a imposição da pena de 

“censura”, mantendo a decisão absolutória, sendo a Ata da Reunião publicada no diário oficial do Executivo 

de 01 de setembro de 2016. 
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15 – Número de registro e classe: DISPONIBILIDADE POR 

INTERESSE PÚBLICO nº 

11/2015 (Pt. 0133814/15) 

Objeto: (procedimentos relacionados: SINDICÂNCIA 03/15-CGMP – falta de zelo – supressão de 

documentos – deixar de praticar atos que lhe competiam – inserir declaração falsa em documento. 

Representação encaminhada pelo CG ao Presidente do CSMPSP em 18/09/15. Em 2/10/15 o 

procedimento foi encaminhado à Comissão Processante. Instrução concluída em 14/12/15. Relatório final 

da Comissão Processante em 23/02/16, pugnando pela procedência do pedido. Encaminhado ao CSMPSP 

para julgamento 8/03/16, relator Procurador Paulo Sérgio Puerta dos Santos  – decisão monocrática do 

TJSP arquivando o procedimento criminal em 18/04/16 - voto do relator em 13/06/16, pedindo pauta 

para julgamento (o voto foi pela rejeição do pedido de disponibilidade).  Voto divergente da Procuradora 

Liliane Mercadante pelo acolhimento da disponibilidade, em 21/06/16; em sessão do dia 21/06/16 o 

pedido de disponibilidade foi rejeitado por 6 a 3. Recurso do Corregedor em 30/06/16. Encaminhado em 

2/08/16 ao órgão especial para julgamento do recurso. Ainda não houve distribuição. 

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Acompanhar recurso no órgão especial do Colégio 

de Procuradores. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Na reunião do dia 31 de agosto de 2016, o recurso foi distribuído à relatora, 

Procuradora de Justiça Dra. Ana Maria Napolitano de Godoy. 

 

16 – Número de registro e classe: PAD Sumário nº 12/2015 

Objeto: falta de urbanidade com advogados. Portaria de instauração do PAD Sumário em 15/10/15; 

relatório da Comissão Processante propondo a procedência do pedido e aplicação de pena de 

advertência; PGJ em 19/02/16 julgou improcedente a acusação; recurso do Corregedor em 29/02/16; 

Distribuído ao órgão especial em 4/04/16; sorteado o relator Procurador Fernando José Martins, cujo 

voto foi pelo provimento do recurso; Designada sessão para julgamento dia 10/08/16, mas sem anexação 

da ata ao presente feito (o responsável pela informação não estava no local).  

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Pedir informação (ata da sessão) do julgamento 
ocorrido dia 10/08/16. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. No dia 10 de agosto de 2016, o Colendo Órgão Especial do Colégio de Procuradores 

de Justiça, em Reunião Extraordinária, por maioria de votos, deu provimento ao recurso da Corregedoria Geral e 

aplicou a pena de advertência ao Dr. Luiz Henrique Brandão Ferreira, 3º Promotor de Justiça de Dracena. Através do 

Ofício nº 5406/2016-CGMP, foi informado que a pena já foi cumprida e que os autos foram arquivados. 

 

Observações Gerais da Equipe de inspeção:  

1 - Além dos procedimentos acima listados, afigura-se relevante a instauração de reclamação disciplinar para 

apurar os seguintes feitos de competência originária: Protocolo n. 069.134/2015 (PGJ/SP); n. 95.358/2015 

(PGJ/SP); 055.106/2015-A (PGJ/SP); Protocolo n. 15.350/2016 (PGJ/SP – Dr. Fernando Capez); 30.907/2016 

(PGJ/SP). Obs: vários processos sigilosos. 

 

2 - Trata-se de órgão correcional com elevado volume de trabalho e muito bem organizado. Os trabalhos são 

geralmente céleres, mormente quando se tem em conta o volume processual. A corregedoria, além de bem 
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desenvolver o seu papel orientativo-pedagógico, é bastante atuante e combativa. É o que deflui do elevado 

número de recursos por ela manejados contra decisões absolutórias ou que reduzem as penalidades inicialmente 

propostas, bem como das inúmeras recomendações exaradas.  

 

3 - Os processos administrativos disciplinares, geralmente, culminam na aplicação de sanções, o que demonstra a 

efetividade dos órgãos correcionais. 

 

 

 

 

12. ESTÁGIO PROBATÓRIO 

 

São oitenta (oitenta) membros em estágio probatório, que tomaram posse em 22/01/16.O quadro total de 

membros do Ministério Público é de 2.019 (dois mil e dezenove) membros: um mil, setecentos e vinte e um 

(1.721) Promotores de Justiça e duzentos e noventa e oito (298) Procuradores de Justiça, vale dizer: cerca de 

quatro por cento (4%) do quadro do Ministério Público do Estado de São Paulo encontra-se em estágio 

probatório. Importa destacar, ainda, que existem, atualmente, 175 (cento e setenta e cinco) cargos vagos no 

âmbito do Ministério Público do Estado da São Paulo, sendo que 32 (trinta e dois) encontram-se na entrância 

inicial. 

 

A Lei Complementar n.° 734/1993, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo, 

trata do estágio probatório no seu Capítulo II–“Do Vitaliciamento” –, mais especificamente nos artigos 128, 

“usque” 131. Diz o referido diploma legal: “Nos 02 (dois) primeiros anos de exercício no cargo, o membro do 

Ministério Público terá seu trabalho e sua conduta avaliados pelos Órgãos da Administração Superior para fins de 

vitaliciamento.” (Artigo 128, “caput”). Durante o período previsto neste artigo, o membro do Ministério Público 

remeterá à Corregedoria-Geral do Ministério Público cópias de trabalhos jurídicos, relatórios de suas atividades e 

peças que possam influir na avaliação de seu desempenho funcional. (Parágrafo único do artigo 128). O 

Corregedor-Geral do Ministério Público, 02 (dois) meses antes de decorrido o biênio, remeterá ao Conselho 

Superior do Ministério Público e ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, relatório 

circunstanciado sobre atuação pessoal e funcional dos membros do Ministério Público em estágio probatório. 

(Artigo 129, “caput”). Se a conclusão do relatório for contra o vitaliciamento, suspende-se, até definitivo 

julgamento, o exercício funcional do membro do Ministério Público em estágio probatório (artigo 129, § 1°).  Os 

membros do Conselho Superior do Ministério Público e do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça 

poderão impugnar, no prazo de 15 (quinze) a contar do recebimento do relatório do Corregedor-Geral do 

Ministério Público, por escrito e motivadamente, a proposta de vitaliciamento, caso em que também será 

suspenso o exercício funcional do membro do Ministério Público em estágio probatório (artigo 129, § 2°). O 

Corregedor-Geral do Ministério Público, excepcionalmente, poderá propor ao Conselho Superior do Ministério 

Público o não vitaliciamento de Promotor de Justiça antes do prazo nele previsto (artigo 129, § 3°).  Se a 

conclusão do relatório do Corregedor-Geral do Ministério Público for desfavorável ao vitaliciamento ou se for 

apresentada a impugnação de que cuida o § 2°, o Conselho Superior do Ministério ouvirá, no prazo de 10 (dez) 

dias, o Promotor de Justiça interessado, que poderá apresentar defesa prévia e requerer provas nos 05 (cinco) 

dias seguintes, pessoalmente ou por procurador (artigo 130, “caput”). Encerrada a instrução, o interessado terá 

vista dos autos para alegações finais pelo prazo de 10 (dez) dias (§ 1° do artigo 130).  Na primeira reunião 

ordinária subsequente, o Conselho Superior do Ministério Público decidirá pelo voto da maioria absoluta dos 
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seus membros (§ 2° do artigo 130). Da decisão contrária ao vitaliciamento, caberá recurso do interessado ao 

Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça no prazo de 10 (dez) dias contados da sua intimação, que 

será processado na forma de seu regimento interno (§ 3° do artigo 130).  

 

A intimação do interessado e de seu procurador, quando houver, será pessoal ou, havendo motivo justificado, 

por publicação no Diário Oficial do Estado (§ 4° do artigo 130). Da decisão favorável ao vitaliciamento e contrária 

ao relatório do Corregedor-Geral do Ministério Público, caberá recurso deste ao Órgão Especial do Colégio de 

Procuradores (§ 5° do artigo 130). O Conselho Superior do Ministério Público terá o prazo máximo de 60 

(sessenta) dias para decidir sobre o não vitaliciamento e o Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça 

30 (trinta) dias para decidir eventual recurso (artigo 131, “caput”). Durante a tramitação do procedimento de 

impugnação, o membro do Ministério Público perceberá vencimentos integrais, contando-se, para todos os 

efeitos, o tempo de suspensão do exercício funcional, no caso de vitaliciamento (§ 1° artigo 130). Transitada em 

julgado a decisão desfavorável ao vitaliciamento, o Promotor de Justiça será exonerado por ato do Procurador-

Geral de Justiça (§ 2° do artigo 130). 

 

O Ato Normativo n.° 510, da Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público, por seu 

turno, regulamenta o estágio probatório dos membros do Ministério Público do Estado de São Paulo. Consta do 

referido ato normativo: “Nos dois primeiros anos de exercício do cargo, o membro do Ministério Público terá seu 

trabalho e sua conduta, avaliados pela Corregedoria-Geral do Ministério Público. ”(artigo 1°, “caput”). A 

avaliação será efetuada, dentre outras formas, por meio de: I – remessa de cópias de trabalhos jurídicos e peças 

elaboradas em autos judiciais e extrajudiciais; II- realização de visitas de inspeção e correições; ÎII – inspeções 

permanentes (artigo 1°).  O Promotor de Justiça em estágio probatório deverá encaminhar à Corregedoria-Geral, 

por meio eletrônico, cópia das manifestações e peças dos seguintes trabalhos (artigo 2°): 

                                     I – Na área Criminal: 

a) pedidos de arquivamento de procedimentos de investigação criminal, 

inquérito policial ou peças de informação; 

b) denúncias, incluindo as cotas introdutórias, requerimentos sobre 

prisão, diligências complementares, suspensão condicional do processo e transação penal; 

c) alegações finais; 

d) razões e contrarrazões de recurso; 

e) atas de julgamento pelo Tribunal de Júri e certidão cartorária 

contendo número total de sessões realizadas no mês, com indicação do Promotor de Justiça que delas  

participou; 

f) termos de visitas ordinárias ou extraordinárias a estabelecimentos 

policiais ou prisionais; 

g) manifestações em execuções criminais. 

II – Na área Cível: 

a) petições iniciais em processos de qualquer natureza; 

b) contestações, réplicas e embargos; 

c) pareceres e memoriais; 

d) razões e contrarrazões de recursos; 

e) acordos extrajudiciais referendados; 

f) termos de visitas mensais ou extraordinárias a estabelecimentos que 

abriguem idosos e pessoas com deficiência. 

III – Na área da Infância e Juventude: 

a) representações, arquivamentos, pareceres e memoriais; 

b) razões e contrarrazões de recursos; 

c) petições iniciais;  
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d) termos de visitas mensais ou extraordinárias a estabelecimentos que 

abriguem crianças ou adolescentes. 

IV – Na área de interesses Difusos ou Coletivos: 

a) portarias de instauração de inquérito civil; 

b) promoções de arquivamento e indeferimentos de representações; 

c) termos de ajustamento de conduta; 

d) petições iniciais de ações civis públicas; 

e) memoriais, pareceres, razões e contrarrazões de recursos; 

f) relatórios de visitas externas. 

         

O arquivo será remetido na forma a ser determinada pelo Corregedor-Geral do Ministério Público e deverá 

conter: a) ofício de encaminhamento, em mensagem eletrônica, b) designações do período; c) relatórios 

individuais mensais de atividades do período (artigo 2°). Durante o primeiro ano do estágio probatório, as cópias 

deverão ser remetidas quinzenalmente à Corregedoria-Geral (§ 2° do artigo 2°). Durante o primeiro semestre do 

estágio probatório, as cópias deverão ser remetidas mensalmente à Corregedoria-Geral (§ 3° do artigo 2°). A 

partir do segundo semestre do estágio probatório, as cópias deverão ser remetidas mensalmente à 

Corregedoria-Geral (§ 4° do artigo 2°). 

 

A Secretaria da Corregedoria-Geral controlará o recebimento dos arquivos eletrônicos contendo cópias dos 

trabalhos até o encerramento do estágio probatório, comunicando ao Corregedor-Geral, para as providências 

pertinentes, o descumprimento dos prazos estabelecidos, juntando a respectiva informação na pasta de 

acompanhamento do monitorado (artigo 3°). 

 

O Corregedor-Geral, à vista das cópias remetidas e do relatório elaborado pela assessoria, examinará a atuação 

funcional de cada Promotor de Justiça em estágio probatório, emitindo um dos seguintes conceitos: excelente, 

bom, regular ou insuficiente (artigo 4°). Para efeito de emissão dos conceitos serão levados em conta: I – a 

tempestividade e a forma de apresentação; II – a precisão ortográfica; III – a precisão técnica e jurídica; IV – a 

fundamentação; V – o empenho na produção de prova; VI – a observância de recomendações anteriores (artigo 

4°, § 1°). Cada conceito será anotado na ficha funcional do Promotor de Justiça em estágio probatório (artigo 4°, 

§ 1°).O Promotor de Justiça em estágio probatório será comunicado do conceito recebido; sempre que mostrar 

necessário, será orientado, pessoalmente, com vistas à melhoria e ao aperfeiçoamento de seu trabalho (artigo 

4°, § 3°). Para o fim da orientação quanto à atuação funcional, os Promotores de Justiça em estágio probatório 

serão convocados a comparecer, a critério do Corregedor-Geral, a reuniões individuais ou coletivas, aquelas a 

qualquer tempo, estas, em data marcada com pelo menos cinco dias de antecedência (artigo 5°).  Para a 

obtenção de dados necessários à orientação da atuação funcional e à emissão de conceitos, a Corregedoria-Geral 

solicitará, quando necessário, informações dos Promotores de Justiça que tenham sido substituídos ou auxiliados 

por aqueles em estágio probatório (artigo 6°). Conferido o conceito insuficiente para o desempenho do Promotor 

de Justiça, será instaurado protocolado com a finalidade de acompanhamento de sua atuação funcional, 

exigindo-se a apresentação semanal do relatório de atividades funcionais (artigo 7°).Até dois meses antes de 

decorrido o biênio, o Corregedor-Geral encaminhará ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Órgão 

Especial do Colégio de Procuradores relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional dos membros 

do Ministério Público em estágio probatório, concluindo, fundamentadamente, pelo seu vitaliciamento ou não 

(artigo 8°). 

 

Em linhas gerais, o fluxo do estágio probatório pode assim ser resumido: 

 

Os relatórios de avaliação dos Promotores de Justiça em estágio probatório são elaborados pelos Promotores de 

Justiça Assessores a cada bimestre no primeiro ano e a cada trimestre durante o segundo ano do estágio 
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probatório. Os relatórios circunstanciados pelo vitaliciamento, ou não, dos Promotores de Justiça em estágio 

probatório são elaborados pelo Corregedor Geral e remetidos ao Conselho Superior do Ministério Público e ao 

Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça dois meses antes de decorrido o biênio. 

 

A partir da data da posse, os Promotores de Justiça em estágio probatório são divididos em onze grupos 

supervisionados pelos Promotores de Justiça Assessores. Cada Promotor de Justiça em estágio probatório possui 

uma pasta física de acompanhamento na Corregedoria-Geral, na qual constam: cópia da ficha funcional, 

avaliação psicológica, relatórios elaborados pelos Promotores de Justiça Assessores, conceitos atribuídos e 

relatório circunstanciado pelo vitaliciamento, ou não, do Promotor de Justiça avaliado.  

   

Os Promotores de Justiça Assessores, após analisarem a atuação funcional dos Promotores de Justiça em estágio 

probatório, elaboram Relatórios de Avalição periódicos. 

 

No mencionado relatório são registradas observações a respeito das manifestações, peças processuais e 

relatórios de produtividade encaminhados pelo membro em estágio, verificando: a tempestividade e a forma de 

apresentação da pasta, a precisão técnica e jurídica, a fundamentação, o empenho na produção de prova, a 

observância a recomendações anteriores e volume de trabalho e desempenho. 

  

No final de cada relatório, é proposto um conceito – ótimo, bom, regular ou insuficiente – que, se aprovado pelo 

Corregedor-Geral, é anotado na ficha funcional do Promotor de Justiça em estágio. Cópia do relatório e do 

conceito são encaminhados ao membro supervisionado. Conferido o conceito insuficiente, é instaurado 

protocolado para acompanhamento da atuação funcional do membro, exigindo-se, então, a apresentação 

semanal das manifestações e peças processuais para análise. 

 

Durante o período de estágio probatório, os Promotores de Justiça recebem ao menos uma visita de inspeção, 

bem como participam de quatro reuniões ordinárias, onde todos se reúnem com o Corregedor-Geral e 

Assessores.Transcreve-se, a título de exemplo, as conclusões gerais de relatório de visita de inspeção em cargo 

titulado por Promotor de Justiça em estágio probatório (9° cargo da Promotoria de Justiça de Mogi das Cruzes, 

titulado pela Doutora Paula Quaggio): 

 

“A Promotora de Justiça vistoriada encontra-se em estágio probatório, tendo sido empossada 

recentemente. Foi orientada, verbalmente, com relação às manifestações exaradas nos autos examinados 

e outros assuntos de interesse. Visita realizada nos termos do artigo 16°, § 4°, do Ato Normativo n.° 

02/2011-CGMP, de 14 de setembro de 2011, dispensada a análise de pastas e livros.” 

 

Até dois meses antes de decorrido o biênio, o Corregedor-Geral encaminha ao Conselho Superior do Ministério 

Público e ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores o relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e 

funcional dos membros do Ministério Público em estágio probatório, concluindo, fundamentadamente, pelo seu 

vitaliciamento ou não. 

  

Transcreve-se, a título de ilustração, a conclusão do estágio probatório da Doutora Amanda Luíza Soares Lopes 

Kalil, atualmente exercendo as atribuições do cargo de 1° Promotor de Justiça Substituto da 5ª Circunscrição 

Judiciária (Jundiaí), habilitada no 90° Concurso de Provas e Títulos, tendo entrado em exercício em 16.01.2014, a 

saber: 

 

“A Promotora de Justiça mostrou empenho no desenvolvimento de suas atividades, mesmo enfrentando, 

constantemente, elevado volume de serviço. Os trabalhos foram aprimorados ao longo do estágio 

probatório, de molde a permitir a outorga de conceito ÓTIMO por oito vezes, pelo que atualmente 
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dispensam acompanhamento. Os últimos relatórios revelam acatamento às recomendações desta 

Corregedoria. A visita de inspeção igualmente acabou por indicar atuação adequada da Promotoria de 

Justiça. Foram cumpridas as atividades realizadas pela Escola Superior do Ministério Público. Não há 

registro de antecedentes. Cumpre anotar, de outra banda, que sobreveio gozo de férias no interregno 

compreendido entre os dias 16 e 30 de junho de 2015. E pese, embora o comando ínsito no artigo 53 da Lei 

n.° 8.625/96, que excepciona, para fins de vitaliciamento, a contagem como efetivo exercício dos dias em 

que o Membro do Ministério Público estiver afastado de suas funções em razão de férias ou licença, a Lei 

Complementar Estadual n.° 734/93 reputa tais interstícios como de efetivo exercício, na esteira do seu 

artigo 219. A par disso, inexiste razão para se dar tratamento diferenciado aos Promotores de Justiça que 

usufruíram de férias durante o estágio probatório, até porque os trabalhos enviados regularmente à 

Corregedoria-Geral permitiram consentânea aferição do desempenho funcional.” 

 

São doze Promotores de Justiça que assessoram o Corregedor-Geral. Há a figura, também, do Vice Corregedor-

Geral. Há que se observar, ainda, que o número de Promotores de Justiça Assessores do Corregedor-Geral do 

Ministério Público do Estado de São Paulo, mormente em relação ao número de Promotores de Justiça em 

estágio probatório (oitenta) e a própria dimensão do quadro no Estado (mais de dois mil membros), mostra-se 

econômica. 

  

Não se faz sensível, ao longo do estágio probatório, obrigatoriedade, de natureza normativa, no sentido de que o 

Promotor de Justiça em estágio probatório tenha que, efetivamente, durante o biênio, realizar trabalhos de 

plenário no chamado Tribunal do Júri (muito embora tenha que encaminhar cópias das atas de julgamento). 

  

Há no histórico do Ministério Público do Estado de São Paulo casos de não vitaliciamento. Recentemente, na 

penúltima turma (nonagésimo concurso), o Doutor Rodrigo Lopes dos Santos, titular do 2° cargo da Promotoria 

de Justiça de Peruíbe, teve o seu vitaliciamento impugnado pela Corregedoria-Geral do Ministério Público de São 

Paulo, na medida em que deixou de apresentar processos para análise da Corregedoria-Geral, além de fazer, por 

mais de uma vez, declarações falsas aos órgãos superiores, informando que não detinha feitos em atraso. O 

referido Promotor de Justiça não foi vitaliciado. Pende de julgamento, no âmbito do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, mandado de segurança que hostiliza do “decisum” administrativo. Outro caso de não 

vitaliciamento, anterior ao do Doutor Rodrigo, foi do Doutor Ricardo Barichello Butzer, titular do cargo da 

Promotoria de Justiça de Juquiá, cujo estágio probatório se iniciou em 31.03.2011. O fundamento para o não 

vitaliciamento foi a insuficiência de desempenho, tanto no plano qualitativo, como quantitativo. O Promotor de 

Justiça foi exonerado em 04.02.2014. 

Há avaliação psicológica apenas por ocasião do certame ingresso. Após a realização da prova escrita, ainda 

quando do concurso, é levado a efeito “relatório de inteligência” do candidato: procede-se análise de dados 

obtidos nos denominados “Sistemas Conveniados” utilizados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e 

em fontes abertas, referentes às pessoas nominadas em relação encaminhada à Coordenadoria de Inteligência 

 

Há prévio Curso de Adaptação e Vitaliciamento dos Promotores de Justiça em Estágio Probatório. A matéria 

encontra disciplina no Ato Normativo n.° 604-/2009-PGJ. O Curso de Adaptação e Vitaliciamento dos Promotores 

de Justiça em Estágio Probatório tem previsão de duração de 18 (dezoito) meses, contados da posse dos novos 

Promotores de Justiça (artigo 2°). Tal curso tem a finalidade de propiciar aos Promotores de Justiça em estágio 

probatório visão geral da estrutura do Ministério Público e, sobretudo, oferecer subsídios práticos para futuro 

trabalho nas principais áreas de atuação do órgão (artigo 3°). O Curso de Adaptação e Vitaliciamento (presencial 

e à distância) terá carga honorária mínima de 400 (quatrocentas) horas-aula, distribuída em duas fases, sendo a 

primeira, a de adaptação, por ocasião do ingresso na carreira, e a segunda, de vitaliciamento, consistente em 

atividades tendentes a oferecer subsídios ao Conselho Superior do Ministério Público e à Corregedoria-Geral do 

Ministério Público para fins de aferição do desempenho funcional (artigo 4°). A fase da adaptação terá caráter 
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presencial e a fase destinada de vitaliciamento será, preferencialmente, realizada mediante técnicas de ensino à 

distância (artigo 4°, § 1°). A fase de adaptação terá forma contínua, ininterrupta e observará o conteúdo 

temático e a programação prevista (atrigo 4°, § 2°). O curso presencial constará de: a) aulas teórico-práticas 

ministradas pelos Professores do CEAF-ESMP, que, preferencialmente, deverão ser escolhidos dentre os 

membros do Ministério Público de São Paulo; b) conferências, painéis, seminários, júris e audiências simuladas, 

visitas e outras atividades afins (artigo 5°). As aulas teórico-práticas versarão sobre Direito Público e Direito 

Privado, com ênfase para área dos Interesses Difusos e Coletivos (artigo 6°). O curso presencial terá, no mínimo, 

200 (duzentas) horas-aula destinadas às atividades teórico-práticas, cujo programa será aprovado pela 

Procuradoria-Geral de Justiça, mediante proposta do Diretor do CEAF-ESMP (artigo 6°, § 2°).  Haverá, ainda, aulas 

sobre noções gerais de psicologia forense, de perícias criminais, de medicina legal, sobre a atividade notarial e 

registral e, especialmente, de deontologia forense (artigo 6°, § 4°).  O CEAF-ESMP promoverá a realização de 

conferências, painéis, seminários, júris e audiências simulados, visitas e outras atividades de formação de que 

participarão os Promotores de Justiça em estágio probatório, bem como providenciará a sua inscrição em 

eventos semelhantes, realizados por outros órgãos públicos e entidades públicas e privadas, que sejam 

significativas para sua formação (artigo 8°). Já o curso a distância visa capacitar os Promotores de Justiça em 

estágio probatório sobre noções teóricas e práticas a respeito das matérias especificadas no Ato Normativo n.° 

604/2009, além de proporcionar-lhes uma visão crítica da evolução dos institutos de interesse do Ministério 

Público, sem perder de vista a interpretação dos assuntos pelos Tribunais, de modo a possibilitar sua atuação 

como operadores de direito, habilitando-os a buscar soluções próprias para casos concretos (artigo 9°). Em 

período mínimo de 15 (quinze) dias antes do início de cada curso à distância, o Diretor do CEAF-ESMP, ouvido o 

Conselho Superior, o Corregedor-Geral do Ministério Público, o Conselho Superior do Ministério Público, “ad 

referendum” do Procurador-Geral de Justiça e respeitado o disposto neste Ato Normativo, estabelecerá: a) o 

período de realização e o cronograma detalhado do curso, assegurando que se encerrará no prazo de 200 

(duzentas) horas previsto no ato normativo, b) o currículo do curso, os programas e a carga horária de cada 

disciplina e dos estágios, c) o critério de apuração da frequência e a sistemática de avaliação do aproveitamento 

dos Promotores de Justiça em estágio probatório (artigo 10). O curso à distância será apresentado na Plataforma 

Moodle de ensino, em ambiente restrito, nele contendo textos com a opinião da doutrina e jurisprudência, além 

da formulação de questões objetivas e casos práticos, de modo a mesclar ao ensino teórico uma análise 

pragmática do universo juízo (artigo 11). Os Promotores de Justiça em estágio probatório deverão participar de 

todas as atividades das duas fases (de adaptação e de vitaliciamento) do Curso (presencial e à distância), 

competindo ao CEAF-ESMP controlar sua frequência e comunicar as faltas e outras ocorrências pertinentes à 

Corregedoria-Geral do Ministério Público (artigo 12). Durante toda a realização do Curso, o Diretor do CEAF-

ESMP promoverá, juntamente com os Professores que ministrarem as aulas teórico-práticas, constante 

observação e permanente acompanhamento dos Promotores de Justiça em estágio probatório, para sua 

orientação e avaliação diuturna, tendo em vista a verificação de seu aproveitamento e de sua adequação ao 

exercício da sua função ministerial (artigo 13). Para tanto, levar-se-á em conta: a) a efetiva participação dos 

Promotores de Justiça em estágio probatório nos seminários, conferências, painéis, simulações de júri e 

audiências, visitas e demais atividades da escola; b) assiduidade, a pontualidade, a urbanidade, o espírito de 

equipe e de cooperação demonstrados pelos Promotores de Justiça em estágio probatório ao longo do Curso. A 

promoção do Promotor de Justiça em estágio probatório não o exclui do curso de adaptação (artigo 14).  

Observa-se que foi destinado, na fase presencial do curso, apenas um dia à Corregedoria-Geral, além de não lhe 

ter sido facultado participar da elaboração do programa do referido curso. 

 

Importa destacar que nenhum dos Promotores de Justiça em estágio probatório está autorizado a residir fora da 

sede da Promotoria.  

 

Por fim, é fundamental que a Corregedoria Geral do Ministério Púbico, pois responsável pela condução do 

estágio probatório, seja ouvida em relação às designações dos Promotores de Justiça Substitutos. 
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Observações/Sugestões: 

     

1° Cuidar para que todos os Promotores de Justiça ao longo do estágio probatório realizem trabalhos no Plenário 

do Tribunal do Júri. 

 

2° É recomendável que ao longo do estágio probatório os Promotores de Justiça tenham acompanhamento 

psicológico/psiquiátrico, medida complementar ao exame realizado por ocasião do ingresso. 

 

3° Conferir à Corregedoria-Geral papel de protagonista no estágio de formação dos Promotores de Justiça em 

probatório, possibilitando, no mínimo, que o referido órgão de correição possa participar na definição do 

conteúdo do curso, além de ser destinado em seu prol, na fase presencial, mais tempo na programação.  

 

4º É recomendável que o Procurador-Geral de Justiça ouça previamente a Corregedoria Geral do Ministério 

Público quanto às designações dos Promotores de Justiça em Estágio Probatório. 
 

 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE Corregedor-Geral). No acompanhamento dos Promotores de Justiça em estágio 

probatório é de se observar que a Corregedoria Geral do Ministério Público de São Paulo obedece ao disposto na Lei 

Complementar Estadual nº 734/93 e ao contido no Ato Normativo nº 510/2007 PGJ/CGMP, complementado com as 

orientações técnicas constantes das Portarias nºs 01/2011 CGMP e 01/2013 CGMP. 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Procurador-Geral). No tocante ás observações e recomendações do mencionado 

relatório, consigno que o Ato Normativo n. 604/2009-PGJ, de 19 de agosto de 2009 (doc. 02), que disciplina o curso 

de adaptação e vitaliciamento dos Promotores de Justiça em estágio probatório, estabelece a competência do 

Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – Escola Superior do Ministério Público para sua organização e 

promoção, contando em sua programação com a participação da Corregedoria-Geral, como se verifica da última 

realizada (doc. 03) Não obstante, estudos serão deflagrados para alteração de referido ato normativo, visando à 

participação da Corregedoria na definição do conteúdo do curso. Com referência ao acompanhamento psicológico 

e psiquiátrico de promotores de justiça durante o estágio probatório, esclareço que, conforme o anexo Ofício n. 

106/2016-SPGJPI da Subprocuradoria-Geral de justiça de Planejamento Institucional, a Área Médica da instituição 

possui 01 (um) psiquiatra e 04 psicólogos que atendem a demanda de todos os membros, sem prejuízo do 

ambulatório Médico (doc. 04). Relativamente à oitiva da Corregedoria-Geral nas designações de Promotores de 

Justiça durante o estágio probatório informo que essa estratégia já é dotada, de acordo com as necessidades e as 

possibilidades da instituição e do interesse público. Aliás, e na mesma medida, quando excepcionalmente se 

designa membro do Ministério Público para cumular outro cargo, é de praxe a consulta à Corregedoria-Geral. 

Adiciono que os promotores de Justiça Substitutos são designados para as diversas atribuições, inclusive no 

Tribunal do Júri, de acordo com as necessidades e as possibilidades da instituição e do interesse público, de 

maneira que atuem em todas as áreas durante o estágio probatório. 

 

 

  

13. CORREIÇÕES E INSPEÇÕES 

 

A disciplina da atividade fiscalizatória dos membros do Ministério Público do Estado de São Paulo encontra 

referência na Lei Complementar n.° 734/1993, no capítulo que trata das “Das Garantias e Prerrogativas” 

(Capítulo IV) do Título IV – “Regime Disciplinar”. Reza o artigo 227 incisos, do referido diploma legal que a 

atividade funcional dos Promotores de Justiça está sujeita a: a) fiscalização permanente, b) vistorias, c) visitas de 
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inspeção, d) correição ordinária e e) correição extraordinária. Consta ainda, que qualquer pessoa poderá 

reclamar ao Corregedor-Geral do Ministério Público sobre abusos, erros, omissões ou conduta incompatível dos 

membros do Ministério Público (parágrafo único do artigo 227). 

A fiscalização permanente da atividade funcional dos Procuradores de Justiça será realizada pelo Órgão Especial 

do Colégio de Procuradores de Justiça, na forma de seu Regimento Interno, e a dos Promotores de Justiça será 

realizada pelos Procuradores de Justiça ao examinar os autos em que deva oficiar (artigo 228) 

O Corregedor-Geral do Ministério Público, de ofício ou à vista das informações enviadas pelos Procuradores de 

Justiça ou pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, quando for o caso, fará aos Promotores de 

Procuradores de Justiça, oralmente ou por escrito, em caráter reservado, as recomendações ou observações que 

julgar cabíveis, dando-lhes ciência dos elogios e mandando consignar em seus assentamentos as devidas 

anotações (artigo 229). 

As vistorias, realizadas em caráter informal pelo Corregedor-Geral do Ministério Público ou por seus Assessores, 

não serão inferiores a 96 (noventa e seis) por ano. 

A correição ordinária será efetuada, pessoalmente, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público ou por 

Procurador de Justiça por ele indicado e aprovado pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça 

(artigo 231, “caput”).  A correição ordinária destina-se a verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a 

pontualidade dos membros do Ministério Público no exercício de suas funções, o cumprimento das obrigações 

legais e das determinações da Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público, bem 

como sua participação nas atividades da Procuradoria ou da Promotoria de Justiça a que pertença e sua 

contribuição para a execução dos Programas de Atuação e Projetos Especiais (§ 1° do artigo 231). A 

Corregedoria-Geral do Ministério Público realizará, anualmente, no mínimo, 48 (quarenta e oito) correições 

ordinárias (§ 2° do artigo 231).  

A correição extraordinária será realizada pessoalmente pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, de ofício, 

por determinação da Procuradoria-Geral de Justiça, do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça ou 

do Conselho Superior do Ministério Público, para imediata apuração de: a) abuso, erros ou omissões que 

incompatibilizem o membro do Ministério Público com o exercício do cargo ou função; b) atos que 

comprometeram o prestígio ou a dignidade da Instituição; c) descumprimento do dever funcional ou 

procedimento incorreto (artigo 232, incisos). Concluída a correição, o Corregedor-Geral do Ministério Público 

elaborará relatório circunstanciado, mencionando os fatos observados, as providências adotadas e propondo as 

de caráter disciplinar ou administrativo, que excedam suas atribuições, bem como informando os aspectos 

morais, intelectuais e funcionais dos membros do Ministério Público (§ 1° do artigo 232). O relatório da correição 

será sempre levado ao conhecimento dos Órgãos da Administração Superior do Ministério Público (§ 2° do artigo 

232). Com base nas observações feitas nas correições, o Corregedor-Geral do Ministério Público, ouvidos o 

Procurador-Geral de Justiça e o Conselho Superior do Ministério Público, poderá baixar instruções aos 

Promotores de Justiça (artigo 233).  

Sempre que, em correição, visita de inspeção ou vistoria, verificar a violação dos deveres impostos aos membros 

do Ministério Público, o órgão de correição tomará notas reservadas do que coligir no exame dos autos, livros e 

papéis e das informações que obtiver e instaurará sindicância (artigo 234). Se, desde logo, os elementos colhidos 

autorizarem, o Corregedor-Geral do Ministério Público baixará portaria de instauração de processo 

administrativo-disciplinar, encaminhando os autos à Comissão Processante Permanente para instrução 

(parágrafo único do artigo 234). 

O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá, de ofício ou por recomendação do Órgão Especial do Colégio 

de Procuradores, realizar correição, visita de inspeção ou vistoria nas Procuradorias de Justiça, nas Câmaras e 

equipes especializadas e no setor atuante junto ao Tribunal de Justiça Militar (artigo 235, “caput”). Os trabalhos 

de correição, inspeção ou vistoria serão acompanhados por Comissão formada por 03 (três) Procuradores de 

Justiça, indicados pelo Corregedor-Geral e referendados pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores 

(parágrafo único do artigo 235). 
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A inspeção destina-se a verificar a regularidade administrativa dos serviços de distribuição e devolução de 

processos, da qual o Corregedor-Geral elaborará relatório, que será remetido ao Órgão Especial do Colégio de 

Procuradores de Justiça (artigo 236, “caput”). Constatando a existência de indícios de falta disciplinar, o 

Corregedor-Geral do Ministério Público poderá instaurar sindicância ou, sendo suficientes os elementos colhidos, 

baixar portaria de instauração de processo administrativo, encaminhando os autos à Comissão Processante 

Permanente (parágrafo único do artigo 236). 

O Ato n.° 02/2011-CGMP, de 14 de setembro de 2011, por sua vez, “estabelece os procedimentos das Correições, 

Vistorias e Visitas de Inspeção na Primeira Instância, dispondo sobre o regimento das Correições Ordinárias e 

Extraordinárias, das Visitas Prévias, das Vistorias e das Visitas de Inspeção nas Promotorias de Justiça.” 

A correição ordinária será efetuada, pessoalmente, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, auxiliado por 

seus Assessores, destinando-se a verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade do membro do 

Ministério Público no exercício de suas funções, o cumprimento das obrigações legais e das determinações e 

recomendações da Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público, bem como sua 

participação nas atividades da Promotoria de Justiça a que pertença e sua contribuição para a execução dos 

programas de atuação e projetos especiais (artigo 1°, “caput”). 

A correição ordinária também poderá ser realizada ou auxiliada por Procurador de Justiça, indicado pelo 

Corregedor-Geral do Ministério Público, e após prévia aprovação pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores 

(§ 1° do artigo 1°). A correição ordinária será comunicada por edital publicado no Diário Oficial, com prazo de 

pelo menos 10 (dez) dias de antecedência de sua realização (§ 2° do artigo 1°). Por ordem do Corregedor-Geral, a 

Secretaria da Corregedoria autuará a designação da correição, constando do procedimento: a) minuta do edital, 

b) relação dos ofícios expedidos, c) histórico da Promotoria de Justiça a ser correicionada e outros dados que 

permitam a aferição de desempenho do membro do Ministério Público, e d) cópia reprográfica da ficha funcional 

dos Promotores de Justiça a serem correicionados (§ 3° do artigo 1°). Será dada, mediante publicação de edital 

com prazo de, pelo menos, dez dias de antecedência, publicidade da correção (artigo 2°). Na correição, serão 

objeto de exame: a) os registros e assentamentos judiciais de remessa e devolução dos autos ao Ministério 

Público, b) pasta e livros obrigatórios e c) processos judiciais, inquéritos policiais e procedimentos de qualquer 

natureza (artigo 6°, incisos).  Concluída a correição, serão elaborados termo respectivo e relatório 

circunstanciado, do qual deverá constar: i – a denominação da Promotoria de Justiça correicionada; ii – o nome 

do Promotor de Justiça correcionado e de todos que, eventualmente, estejam prestando serviços na Promotoria 

de Justiça correcionada; iii – o endereço residencial do Promotor de Justiça correicionado; iv – nomes dos 

estagiários e auxiliares; v – as atribuições do membro do Ministério Público correicionado; vi – o número de 

feitos em andamento e a média diária de audiências a cargo do Promotor de Justiça correicionado; vii – o 

número aproximado de pessoas atendidas mensalmente pelo Promotor de Justiça correicionado; viii – 

observância de prazos; e ix – avaliação do desempenho funcional, tendo em conta, sobretudo: a) forma e 

qualidade de redação, b) fundamentação jurídica, c) participação efetiva nas audiências, d) empenho na 

produção de prova, e) colaboração efetiva nas atividades da Promotoria de Justiça, f) contribuição para a 

execução dos programas de atuação e projetos especiais (artigo 7°, incisos). Com base no relatório 

circunstanciado, o Corregedor-Geral do Ministério Público emitirá conceito geral relativo ao desempenho do 

Promotor de Justiça correicionado, bem como fará as recomendações que entender necessárias ao 

aprimoramento dos serviços, que será levado ao conhecimento do interessado, mediante ofício, juntamente com 

cópia do relatório da Correição, relativo ao cargo por ele ocupado (artigo 8°, “caput”). São atribuíveis os 

seguintes conceitos aos Promotores de Justiça: ótimo, bom, regular e insuficiente (artigo 8°, § 1°). O Promotor de 

Justiça que receber o conceito poderá, no prazo de cinco dias, solicitar, justificadamente, a reconsideração do 

conceito atribuído, cabendo ao Corregedor-Geral a decisão sobre o pedido (artigo 8°, § 2°). Na hipótese de 

constatação de infração de dever funcional, o Corregedor-Geral determinará a instauração de procedimento 

adequado, bem como ordenará as diligências necessárias à sua instrução (artigo 9°). Da correição lavrar-se-á ata 

dos trabalhos, cuja cópia será encaminhada ao membro do Ministério Público correicionado, para arquivamento 

na pasta adequada (artigo 10). Findo o prazo a que se refere o § 2° do artigo 8°, ou depois da decisão do pedido 
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de reconsideração, o relatório circunstanciado e o conceito emitido serão juntados ao prontuário do Promotor 

de Justiça correicionado (artigo 11).  

A correição extraordinária será realizada, pessoalmente, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, de ofício, 

por recomendação do Procurador-Geral de Justiça, do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça ou 

Conselho Superior do Ministério Público, para imediata apuração de: a) abuso, erros ou omissões que 

incompatibilizem o membro do Ministério Público com o exercício do cargo ou função; b) atos que 

comprometeram o prestígio ou a dignidade da Instituição; c) descumprimento do dever funcional ou 

procedimento incorreto (artigo 13, incisos). Aplicam-se às correições extraordinárias, no que couber, as regras 

estabelecidas para as correições ordinárias (artigo 14, § 2°). Aos Órgãos da Administração Superior do Ministério 

Público e ao Promotor de Justiça correicionado será dada ciência do relatório circunstanciado da correição 

extraordinária (artigo 15). 

As visitas de inspeção, nas Promotorias de Justiça, e as vistorias, nos cargos dos Promotores de Justiça, serão 

realizadas em caráter informal e independentemente de prévio aviso, pessoalmente pelo Corregedor-Geral ou 

mediante determinação destes, por seus Assessores (artigo 16).  Nas visitas de inspeção e vistorias serão 

examinados: a) os registros e assentamentos judiciais de remessa e devolução dos autos ao Ministério Público; b) 

as pastas e livros obrigatórios; c) processos ou procedimentos de qualquer natureza de atribuição do Ministério 

Público, a critério do Corregedor-Geral ou de sua Assessoria; e d) autos judiciais que estejam com vista ou carga 

aberta ao Ministério Público (§ 2° do artigo 16). Nas vistorias destinadas a aferir exclusivamente o desempenho 

de Promotor de Justiça em Estágio Probatório, o exame terá a finalidade de avaliar o material produzido pelo 

Promotor de Justiça vistoriado, lavrando-se a consectária ata (§ 4° do artigo 16). Da Visita de Inspeção lavrar-se-á 

ata dos trabalhos, cuja cópia será encaminhada ao membro do Ministério Público inspecionado, para 

arquivamento na pasta adequada (artigo 17). Na Visita de Inspeção, será preenchido relatório a ser anexado ao 

prontuário do Promotor de Justiça inspecionado, com a remessa de cópia para este (artigo 18). As reclamações e 

informações sobre abusos, erros ou omissões configuradoras de faltas disciplinares, poderão ser apuradas por 

meio de Visitas de Inspeção, a critério do Corregedor-Geral, sempre que forem consideradas suficientes para a 

apuração dos fatos (artigo 19). No que couberem, aplicam-se às Visitas de Inspeção as normas previstas para as 

Correições (artigo 20). 

Para viabilizar os serviços correicionais, poderá o Corregedor-Geral do Ministério Público, independentemente 

de prévia comunicação, realizar ou ordenar a seus Assessores que realizem visitas prévias de inspeção (artigo 

21). A visita prévia de inspeção destina-se a efetuar trabalho de preparação da correição ordinária (artigo 22). 

Sempre que conveniente, o Corregedor-Geral transmitirá aos demais Órgãos da Administração Superior do 

Ministério Público sugestões para o aprimoramento dos serviços, resultantes das apurações obtidas em 

correições e visitas (artigo 25). A ausência injustificada do membro do Ministério Público sujeito à correição, à 

visita ou à vistoria constitui infração a dever funcional, sujeitando-o às sanções disciplinares cabíveis (artigo 27). 

O membro do Ministério Público ausente poderá apresentar justificativa em até cinco dias contados da 

realização da correição, visita ou vistoria (parágrafo único do artigo 27).   

Em relatório de correição ordinária, datado de 23 de outubro de 2015, examinado ao concreto – no 10° cargo da 

Promotoria de Justiça de Araçatuba/SP, titulado pela Doutor José Augusto Mustafá– foram lançadas as seguintes 

conclusões: 

“Na esteira da normatização em vigor, observamos, no tocante ao Desempenho Funcional, que o digno 

Promotor de Justiça correicionado apresenta em suas peças processuais boa qualidade de redação e 

fundamentação jurídica adequada, bem como mostra empenho na produção da prova, demonstrando 

efetividade em sua atuação funcional. Aliás, digno de registro é a celeridade e eficácia com que realiza 

as investigações, concluindo rapidamente seus inquéritos civis e propondo, ao final, ações civis públicas 

bem articuladas, ou promovendo o devido arquivamento. Constata-se que o Promotor de Justiça 

mantém controle sobre o acervo de seu cargo e manifesta-se dentro dos prazos processuais, tendo 

amplo conhecimento dos processos administrativos que lhe são afetos. Embora, no tocante ao 

cumprimento do Ato Normativo n.° 484/06-CPJ, tenham sido feitas algumas recomendações, 
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especialmente quanto à forma de prorrogação dos prazos do inquérito civil, o trabalho do ilustre 

Promotor de Justiça, em geral, mostrou-se adequado e regular. Sendo assim, diante do constatado, 

sugerimos a Vossa Excelência que seja atribuído ao Promotor de Justiça o conceito BOM.” 

 

Foram realizadas as seguintes inspeções/correições: ano de 2015: 119 (cento e dezenove) correições nos cargos 

das Promotorias de Justiça. No ano de 2016, 166 (cento e sessenta e seis) cargos das Promotorias de Justiça. 

Foram realizadas, ainda, em 2015, 102 (cento e duas) visitas de inspeção nos cargos das Promotorias de Justiça. 

No ano de 2016, foram levadas a efeito 36 (trinta e seis) visitas de inspeção nos cargos das Promotorias de 

Justiça. Foram realizadas, por fim, em 2016,326 (trezentos e vinte e seis) visitas de inspeção nos cargos da 

Procuradoria de Justiça. 

O Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, Doutor Paulo de Afonso Garrido de Paula, em 

conjunto com os três Procuradores de Justiça mais antigos do Órgão Especial do Colégio de Procuradores, 

Doutores Fernando José Marques, Álvaro Augusto Fonseca de Arruda e Pedro Franco de Campos, levou a efeito 

visita de inspeção em todos os cargos da Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, Procuradoria 

de Justiça de “Habeas Corpus” e Mandados de Segurança Criminais, Procuradoria de Justiça Cível, Procuradoria 

de Justiça Criminal, Equipe da Câmara Especial do Tribunal de Justiça e Setor de Recursos Extraordinários e 

Especiais Criminais.  Foram excluídos da inspeção, apenas, os Procuradores de Justiça que atuam em feitos da 

competência originária do Procurador-Geral de Justiça.     

Por fim, foi constatado que a Doutora Celeste Leite dos Santos, respondendo à sindicância por não 

comparecimento às audiências junto à 5ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional de Santana, foi designada 

pela Procuradoria-Geral de Justiça para atuar, cumulativamente, junto ao segundo grau de jurisdição. 

 

Recomendação: 

     

Recomenda-se ao Procurador-Geral de Justiça que se abstenha de designar membro do Ministério Público que se 

encontra com serviço em atraso no cargo do qual é titular para responder, cumulativamente, por outro cargo. 

Em casos tais, há que se ouvir previamente a Corregedoria-Geral. Atentar, ainda, para o artigo 31 da Lei n.° 

8.625/93, que dispõe que cabe aos Procuradores de Justiça exercer as atribuições junto aos Tribunais. 

 

 
  

14. RESOLUÇÕES DO CNMP 

 

14.1. Controle Externo da Atividade Policial (Res. nº 20/CNMP): Sim. Foram disparados avisos aos membros 

sobre as datas das visitas e do preenchimento dos formulários. Passado o prazo, o Apoio Técnico II faz o 

levantamento das pendências (não preenchimento ou preenchimento inadequado ou incompleto). Atualmente, 

das 1.337 Delegacias de Polícia cadastradas, 117 não tiveram os formulários enviados. Estão realizando 

levantamento dos membros responsáveis pelas pendências. Contabilizando as unidades militares e periciais, são 

aproximadamente 1.750 formulários. Várias unidades já foram desativadas e a Corregedoria está atualizando o 

cadastro para informar ao CNMP. Com relação às cobranças referente ao ano de 2015, estão na fase de análise 

das justificativas dos membros. Posteriormente, serão encaminhadas as providências de natureza disciplinar. 

 

14.2. Interceptação telefônica (Res. nº 36/CNMP): Sim. Existe um sistema específico com um link de acesso 

exclusivo para os membros. Mensalmente os membros preenchem o relatório e enviam para a Corregedoria que 

analisa individualmente as inconsistências, totaliza os dados e preenche o formulário do CNMP. 

14.3. Cronograma de inspeções e correições (Res. nº 43/CNMP):  
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Mês 
/Ano 

Circunscrição Judiciária Tipo 
Promotoria ou Grupo: Cargo ou Função  

nov/15 24ª CJ - Avaré  Visita de Inspeção 
PJ de Piraju: 1º e 2º PJ  

 25ª CJ - Ourinhos Visita de Inspeção 
PJ de Cerqueira César: 1º e 2º PJ  

 Capital  Correição Ordinária 

PJ do Consumidor: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º 

PJ 

 

dez/15 37ª - Andradina  Correição Ordinária 
PJ de Andradina: 2º PJ  

 50ª CJ - São João da Boa Vista Correição Ordinária 
PJ de Vargem Grande do Sul: 1º PJ  

jan/16 1ª CJ – Santos Visita de Inspeção 
PJ de Bertioga: 1º PJ  

 3ª - Santo André  Visita de Inspeção 
PJ de Santo André: 16º e 19º PJ  

 20º CJ - Itu Correição Ordinária 
PJ de Itu:1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º PJ  

 Capital Correição Ordinária 

VEIJ: 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 

14º, 17º e 19º PJ 

 

 Capital Correição Ordinária 
DEIJ: 1º, 4º, 5º, 18º e 20º PJ  

fev/16 1ª CJ – Santos Correição Extraordinária 
PJ de Bertioga: 1º e 2º PJ  

 5º CJ – Jundiaí Visita de Inspeção 
PJ de Cajamar: 1º e 2º PJ  

 9ª CJ – Rio Claro Visita de Inspeção 
PJ de Itirapina: PJ   

 34ª CJ – Piracicaba Visita de Inspeção 
PJ de Laranjal Paulista: PJ  

 38ª CJ – Franca Visita de Inspeção 
PJ de Franca: 7º PJ  

 46ª CJ - São José dos Campos Correição Ordinária 

PJ Cível de São José dos Campos: 2º, 3º, 

6º, 7º, 10º, 11º, 14º, 15º e 16º PJ 

Criminal de São José dos Campos: 1º, 4º, 

5º, 8º, 9º, 12º, 13º, 17º, 18º, 19º e 20º 

PJ 

 

mar/16 3ª CJ – Santo André Visita de Constatação 
PJ de Ribeirão Pires: 1º, 2º, 3º e 4º PJ  

 8ª CJ – Campinas Visita de Inspeção 
PJ de Campinas: 12º PJ  
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 26ª CJ - Assis  Visita de Inspeção 
PJ de Palmital: 1º e 2º PJ  

 45ª CJ - Mogi das Cruzes Correição Ordinária 

PJ de Mogi das Cruzes: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 

6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º e 14º PJ 

 

 Capital Correição Ordinária 

 PJ do Meio Ambiente: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 

6º PJ 

 

abr/16 1ª CJ – Santos Correição Ordinária 

PJ Cível de Santos: 10º, 11º, 12º, 13º, 

14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 22º, 23º e 

24º PJ 

PJ Criminal de Santos: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 

6º, 7º, 8º, 9º, 20º e 21º PJ 

 

 GAEMA - Baixada Santista Correição Ordinária 
1ª, 2ª e 3ª Função  

 GAEMA – Litoral Norte Correição Ordinária 
1ª e 2ª Função  

 Capital Visita de Inspeção 
PJ de Vila Prudente: 2º PJ  

mai/16 41ª - Ribeirão Preto  Correição Ordinária 

PJ Cível de Ribeirão Preto: 2º, 3º, 7º, 8º, 

10º, 11º, 14º, 18º e 20º PJ 

PJ Criminal de Ribeirão Preto: 1º, 4º, 5º, 

6º, 9º, 12º, 13º, 15º, 16º, 17º, 19º, 21º e 

22º PJ 

 

 41ª – Ribeirão Preto Visita de Inspeção 
PJ de Ribeirão Preto: 1º PJ Auxiliar  

 42ª CJ - Jaboticabal Visita de Inspeção 
PJ de Jaboticabal: 1º, 2º, 3º e 4º PJ  

 GAEMA – Pardo Correição Ordinária 
1ª e 3ª Função  

 GEDUC – Ribeirão Preto Visita de Constatação 
1º Função  

 Procuradorias Visita de Constatação 

Procuradoria de Justiça de Interesses 

Difusos e Coletivos 

 

 Procuradorias Visita de Constatação 

Procuradoria de Justiça de Habeas 

Corpus e Mandados de Segurança 

Criminais 

 

 Procuradorias Visita de Constatação 
Procuradoria de Justiça Cível  
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 Procuradorias Visita de Constatação 
Procuradoria de Justiça Criminal  

 Procuradorias Visita de Constatação 

Equipe da Câmara Especial do Tribunal 

de Justiça 

 

 Procuradorias Visita de Constatação 

Setor de Recursos Extraordinários e 

Especiais Criminais 

 

jun/16 16ª CJ – São José do Rio Preto - 
 -  

 41º CJ - Ribeirão Preto Visita de Constatação 
PJ de Sertãozinho: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º  

 55ª CJ - Jales Visita de Constatação 
PJ de Jales: 1º, 2º, 3º e 4º  

 55ª CJ - Jales Vista de Inspeção 
PJ de Jales: 3º PJ  

 GAECO – São José do Rio Preto Correição Ordinária 
1ª, 2ª, 3ª e 4ª Função  

 Capital Vista de Constatação 
4ª PJ Criminal: 73º PJ  

 Capital  Correição Ordinária 

PJ de Família: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 

9º, 10º, 11º e 12º PJ 

 

jul/16 2ª CJ – São Bernardo do Campo Vista de Constatação 

PJ Cível de São Bernardo do Campo: 1º, 

2º, 3º, 4º, 9º, 10º, 12º, 13º, 14º, 19º e 

20º PJ 

 

 12ª CJ - São Carlos  Visita de Constatação 

PJ Cível de São Carlos: 1º, 5º, 7º, 8º e 9º 

PJ 

PJ Criminal de São Carlos: 2º, 3º, 4º e 6º 

PJ 

 

 12ª CJ - São Carlos Visita de Inspeção 
PJ Criminal de São Carlos: 4º PJ  

 44ª CJ - Guarulhos Correição Ordinária 

PJ Cível de Guarulhos: 1º, 3º, 4º, 7º, 9º, 

15º, 18º, 19º, 20º, 22º, 24º, 27º, 29º e 

31º PJ 

PJ Criminal de Guarulhos: 2º, 5º, 6º, 8º, 

10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 16º, 17º, 21º, 

23º, 25º, 26º, 28º, 30º e 32º PJ 

 

ago/16 
 

17ª CJ - Votuporanga  - 
PJ de Cardoso (1 cargo); PJ de 

Nhandeara (1 cargo); PJ de Votuporanga 
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(5 cargo) 

 18ª CJ - Fernandópolis - 

PJ de Fernandópolis (5 cargos); PJ de 

General Salgado (1 cargo); PJ de 

Ouroeste (1 cargo) 

 

 28ª CJ – Presidente Venceslau - 

PJ de Mirante do Paranapanema (1 

cargo); PJ de Presidente Epitácio (2 

cargos); PJ de Presidente Venceslau (3 

cargos); PJ de Rosana (1 cargo); PJ de 

Santo Anastácio (1 cargo); e, PJ de 

Teodoro Sampaio (1 cargo) 

 

 34ª CJ – Piracicaba - 

PJ de Capivari (2 cargos); PJ de Cerquilho 

(1 cargo); PJ de Laranjal Paulista (1 

cargo); PJ de Monte Mor (2 cargos); PJ 

de Piracicaba: 17 cargos); PJ de Rio das 

Pedras (1 cargo); PJ de São Pedro (1 

cargo); e PJ de Tietê (2 cargos) 

 

 GAECO – Presidente Prudente - 
1 Função  

set/16 
 

48ª CJ - Guaratinguetá  - 

PJ de Aparecida (2 cargos); PJ de Bananal 

(1 cargo); PJ de Cachoeira Paulista (2 

cargos); PJ de Cruzeiro (4 cargos); PJ de 

Cunha (1 cargo); PJ de Guaratinguetá (5 

cargos); PJ de Lorena (3 cargos); PJ de 

Piquete (1 cargo); PJ de Queluz (1 cargo); 

e PJ de Roseira (1 cargo). 

 

 51ª CJ  - Caraguatatuba - 

PJ de Caraguatatuba (4 cargos); PJ de 

Ilhabela (1 cargo); PJ de São Sebastião (3 

cargos); e PJ de Ubatuba (4 cargos) 

 

 GAECO - Capital - 
3 funções  

out/16 4ª CJ - Osasco - 

PJ de Barueri (8 cargos); PJ de 

Carapicuíba (8 cargos); PJ de Jandira (3 

cargos); e PJ de Osasco (40 cargos) 

 

 52ª CJ - Itapecerica da Serra - 

PJ de Cotia (5 cargos); PJ de Embu das 

Artes (4 cargos); PJ de Embu Guaçu (1 

cargo); PJ de Itapecerica da Serra (5 

cargos); PJ de Itapevi (4 cargos); PJ de 

Taboão da Serra (5 cargos); PJ de 
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Vargem Grande Paulista (1 cargo) 

nov/16 
 

21ª CJ - Registro  - 

PJ de Cananeia (1 cargo); PJ de Eldorado 

(1 cargo); PJ de Iguape (2 cargos); PJ de 

Jacupiranga (2 cargos); PJ de Juquiá (1 

cargo); PJ de Juquiá (1 cargo); PJ de 

Miracatu (2 cargos); PJ de Miracatu (2 

cargos); e PJ de Registro (4 cargos) 

 

 35ª CJ – Lins - 

PJ de Cafelândia (1 cargo); PJ de Getulina 

(1 cargo); PJ de Lins (1 cargo); e PJ de 

Promissão (2 cargos) 

 

 GAEMA – Vale do Ribeira  - 
2 funções  

 

14.4. Inspeções em estabelecimentos prisionais (Res. nº 56/CNMP): Sim. Adotam a mesma sistemática da Res. 

20. Todos os formulários foram encaminhados. 

 

14.5. Fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade 

(Res. nº 67/CNMP): Sim. Mesmo sistema de controle. Atualmente, das 125 unidades de internação, 38 

formulários não foram enviados. Não há procedimento disciplinar instaurado sobre a ausência de visitas. Existem 

três protocolados para analisar situações noticiadas pelo CNMP. 

 

14.6. Indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares (Res. nº 68/CNMP): São 
anotadas nas capas das Reclamações Disciplinares em andamento a data do fato, data da prescrição e data da 
instauração do procedimento. O controle de prazos é feito manualmente por meio de tabela Excel, a cargo da 
Subárea de Apoio Administrativo. 

São anotadas nas capas das Sindicâncias em andamento a data do fato e a data da prescrição. O controle de 
prazos é feito manualmente por meio de tabela Word, a cargo da Subárea de Apoio Técnico I. 

São anotadas nas capas dos Processos Administrativos Disciplinares Sumários, Processos Administrativos 

Disciplinares Ordinários, Disponibilidades por Interesse Público e Remoções Compulsórias, a data do registro, 

data da portaria e data da prescrição. O controle de prazos é feito manualmente, a cargo da Comissão 

Processante Permanente. 

 

14.7. Inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (Res. nº 71/CNMP): Sim. 

Idêntica sistemática das demais resoluções acima. Das 712 entidades cadastradas, 10 entidades ainda não 

tiveram os seus formulários encaminhados. Não há procedimento de natureza disciplinar instaurado diante da 

não realização da visita e preenchimento dos formulários. Em pesquisa realizada durante a correição, verificou-

se um erro no totalizador do relatório anual da Res. 71. Consultando individualmente, os relatórios das entidades 

aparecem no sistema. 

 

14.8. Controle do exercício do magistério (Res. nº 73/CNMP): Sim.  Somente deve fazer a comunicação quem 
exercer o magistério. O Promotor de Justiça encaminha a comunicação por meio eletrônico, utilizando o 
formulário de comunicação de magistério da Corregedoria Geral, que está disponível no site. Recebido o 
formulário, a Subárea de Apoio Técnico II analisa o documento e registra as informações em banco de dados 
próprio. Os pedidos de exercício do magistério fora da comarca de lotação são instruídos com parecer do 
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Corregedor Geral. Existe um banco de dados do qual são extraídas as informações para elaborar o relatório anual 
encaminhado à Corregedoria Nacional. Atualmente136 membros exercem o magistério, sendo que 56 estão 
autorizados a exercer o magistério fora da comarca de lotação. O sistema gera um arquivo no formato PDF 
atendendo o relatório exigido pela Res. 73. 

 

14.9. Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar (Res. Nº 136/CNMP): Todos os procedimentos 
que se encontravam na CG, na Comissão Processante e no Órgão Especial do Colégio de Procuradores já foram 
cadastrados. Os processos que se encontram com o PGJ (6) ainda não foram cadastrados. Foi referido que há 
necessidade de inserir no SNI-ND um andamento/fase referente às questões prejudiciais externas (ações penais, 
processos judiciais cíveis etc.). 

 

 

15. EM RELAÇÃO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

 
Foi solicitado, pela equipe de inspeção da Corregedoria Nacional do CNMP, cópias das atas das Sessões dos 

Colegiados em que estavam pautados processos de natureza disciplinar para verificar se houve ausências 

injustificadas de Procuradores de Justiça às Sessões do Colegiado. Verificou-se, por ocasião da inspeção, que não 

houve irregularidade nas referidas participações.  

 

 

16. EM RELAÇÃO A OUTRAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO ÓRGÃO 

 

15.1. Assentos funcionais: Sim, por meio de fichas funcionais e prontuários. Há sistema informatizado que reúne 

as informações funcionais. Há informações que estão disponíveis somente num determinado sistema 

(designações). 

 

15.2. Expedição de atos, portarias e recomendações: Sim 

 

15.3. Controle de estagiários: Não (Ato Normativo nº 957/16-PGJ). 

 

15.4. Controle disciplinar de servidores: a cargo da Diretoria-Geral do Ministério Público, vinculada à 

Procuradoria-Geral de Justiça (arts. 73 e 75, II, Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993 e 

Ato Normativo nº 932/2015-PGJ, de 13 de outubro de 2015). 

 

15.5. Manifestações nas autorizações de residência fora da comarca: Sim. Res. 26/2007. Requerimento ao PGJ. 

Instrui e encaminha para manifestação da Corregedoria. Após manifestação do CSMP, o PGJ decide (defere ou 

não). 

 

15.6. Movimentação de quadro: Fica a cargo do Conselho Superior do Ministério Público, o qual o Corregedor-

Geral integra como membro nato. No dia da votação do edital, o Corregedor-Geral leva as informações para o 

CSMP. Os conselheiros podem acessar previamente as informações. Na prática, as movimentações na carreira 

levam em conta o critério de antiguidade. 

 

15.7. Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº 74/CNMP: Sim (Ato 

Normativo nº 778/13-PGJ). Os dados são extraídos de duas fontes: SIS MP Integrado e Relatório Mensal de 

Atividades Funcionais. 
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15.8. Relatório anual da Corregedoria-Geral: Sim. 

 

 

15.9. Outras atividades exercidas pela Corregedoria-Geral: manifestações nos procedimentos a seguir 

mencionados: redivisão de atribuições dos cargos das Promotorias de Justiça; nomenclatura de cargo de 

Promotor de Justiça; pedido de afastamento para frequência em cursos ou elaboração de dissertação ou tese; 

criação ou alteração de ato normativo, expedição de recomendações e diretrizes conjuntas com a Procuradoria-

Geral de Justiça e outros órgãos, como a Corregedoria-Geral da Justiça, Defensoria Pública e Procuradoria 

Regional Eleitoral . 

 

 

17. PROPOSIÇÕES DA CORREGEDORIA NACIONAL 

 

17.1. Quanto às atribuições e estruturas organizacionais. Considerando o quanto constatado na inspeção, 

desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este item.  

 

17.2. Quanto à estrutura de pessoal. Considerando o quanto constatado na inspeção, desnecessário o 

encaminhamento de proposições quanto a este item.  

 

17.3. Quanto à estrutura física. Considerando o quanto constatado na inspeção, desnecessário o 

encaminhamento de proposições quanto a este item. 

 

17.4. Quanto aos sistemas de arquivo. Considerando o quanto constatado na inspeção, desnecessário o 

encaminhamento de proposições quanto a este item. 

 

17.5. Quanto à estrutura de Tecnologia da informação. Considerando o quanto constatado na inspeção, a 

Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de 

DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça para elaborar estudos, através da equipe de TI, no sentido de 

desenvolver sistema unificado de registro e consulta das informações relativas à vida funcional dos membros do 

Ministério Público, bem como DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral para cumprir o disposto no artigo 6º da 

Resolução 78, de 09 de agosto de 2011 (Cadastro de Membros do Ministério Público). No prazo de 60 dias, a 

Corregedoria Nacional será informada das providências até então adotadas. 

 

17.6. Quanto aos Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional. Considerando o quanto 

constatado na inspeção, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este item. 

 

17.7. Quanto aos procedimentos disciplinares. A Corregedoria Nacional instaurou, após a inspeção, 15 (quinze) 

Reclamações Disciplinares. Desnecessário, pois, o encaminhamento de proposições quanto a este item. 

Verificou-se, ainda, no curso da inspeção nos procedimentos disciplinares, a existência de PADS e Recursos 

aguardando julgamento. O Corregedor-Geral encaminhou informação sobre alguns recursos, faltando apenas o 

Protocolo de Disponibilidade por interesse público nº 11/2015 que foi distribuído à Relatora. Assim sendo, a 

Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de 

DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral do MPSP para que encaminhe informação sobre o resultado do julgamento 

acima referido para acompanhamento pela Corregedoria Nacional; expedir DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral 

para que, no âmbito da Reclamação Disciplinar 002/2016, promova objetivamente a apuração da falta imputada, 

sem condicioná-la ao desfecho da apelação manejada, dada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as 

instâncias administrativa e judicial. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será informada das 

providências adotadas. 
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Por fim, necessário informar que o Corregedor Nacional está diligenciado junto ao CNJ para dar prioridade aos 21 

(vinte e um) procedimentos disciplinares paralisados por determinação judicial.  

 

17.8. Quanto ao estágio probatório. Quanto às questões relativas ao Estágio Probatório, a Corregedoria 

Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de DETERMINAÇÃO ao 

Corregedor-Geral para que: a) Exerça papel de protagonista no Curso de preparação para ingresso na carreira, 

participando do planejamento e garantindo, também, que a Corregedoria disponha de tempo adequado nos 

módulos do curso; b) Estabeleça a obrigatoriedade dos Promotores de Justiça em estágio probatório realizarem 

trabalhos no Plenário do Tribunal do Júri; c) Submeta os promotores em estágio probatório, ao menos, a uma 

inspeção/correição ordinária; d) disponibilizem todas as peças para avaliação por amostragem pela Corregedoria; 

expedição de RECOMENDAÇÃO ao Corregedor-Geral para que: e) realize o  acompanhamento 

psicológico/psiquiátrico dos membros em estágio probatório. No prazo de 60 (sessenta) dias a Corregedoria 

Nacional será informada das medidas até então adotadas. 

 

 

17.9. Quanto às Correições e Inspeções. A Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional 

expedir DETERMINAÇÃO para que o Corregedor-geral: a) Observe expressamente os termos da Resolução nº 43 

do CNMP. b) Inspecione o desempenho dos Promotores no Tribunal do Júri; c) realize inspeção física nas 

Promotorias com atribuição extrajudicial, devendo ser observado, para tanto: 1) correta taxonomia; 2) 

regularidade formal dos procedimentos; 3) tempo transcorrido desde a instauração do procedimento; 4) 

resolutividade; 5) ausência de impulso por mais de 120 (cento e vinte dias). A Corregedoria Nacional deverá ser 

comunicada, no prazo de 90 (noventa) dias sobre as providências adotadas. 

 

17.10. Quanto ao controle externo da atividade policial – Resolução nº 20/CNMP. Diante do que foi 

constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.  

 

17.11. Quanto às interceptações telefônicas – Resolução nº 36/CNMP. Diante do que foi constatado, 

desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema. 

 

17.12. Quanto ao cronograma de inspeções e correições – Resolução nº 43/CNMP. Diante do que foi 

constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema. 

 

17.13. Quanto às Inspeções em estabelecimentos prisionais - Resolução nº 56/CNMP. Diante do que foi 

constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema. 

 

17.14. Quanto às fiscalizações em unidade de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e 

semiliberdade – Resolução nº 67/CNMP. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento de 

proposições quanto a este tema.  

 

17.15. Quanto à indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares – Resolução nº 

68/CNMP. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema. 

 

17.16. Quanto à inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes – Resolução 

nº 71/CNMP. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este 

tema. 

 

17.17. Quanto ao exercício do magistério – Resolução nº 73/CNMP. Diante do que foi constatado, 

desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema. 
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17.18. Quanto ao Colégio de Procuradores. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento de 

proposições quanto a este tema. 

 

17.19. Quanto ao Sistema Nacional de informações de natureza disciplinar – Resolução nº 136/CNMP. Diante 

do que foi constatado, expedir DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça para que determine o  

cadastramento dos processos que se encontram no gabinete do Procurador-Geral, nos termos do § 2º do artigo 

4º da Resolução 136/CNMP. 

 

17.20. Quanto aos assentos funcionais. Diante do que foi constatado pela Equipe de Inspeção, a Corregedoria 

Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP. 

 

17.21. Quanto à expedição de atos, portarias e recomendações. Diante do que foi constatado pela Equipe de 

Inspeção, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao Plenário 

do CNMP. 

 

17.22. Quanto ao controle de estagiários. Diante do que foi constatado pela Equipe de Inspeção, a Corregedoria 

Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao Plenário do CNMP. 

 

17.23. Quanto ao controle disciplinar de servidores. Diante do que foi constatado pela Equipe de Inspeção, a 

Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao Plenário do CNMP. 

 

17.24. Quanto às manifestações nas autorizações de residência fora da comarca. Diante do que foi constatado 

pela Equipe de Inspeção, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de 

proposições ao Plenário do CNMP. 

 

17.25. Quanto à movimentação de quadro, designação e substituições. Diante do que foi constatado, a 

Corregedoria Nacional propõe ao plenário do CNMP que expeça RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça 

do Ministério Público de São Paulo para que: a) observe, na movimentação do quadro e nas designações, os 

princípios constitucionais da eficiência, do interesse público e da finalidade, entre outros exigíveis. Para tanto, 

deverá observar critério objetivo de distância entre a Promotoria de Justiça substituída e a substituta, bem como 

priorizando na escala de substituição/designações as Promotorias de Justiça mais próximas; Expedir 

DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo para que: a) não designe, 

como substituto, promotor que esteja com acúmulo de serviço, sendo que tal certificação deverá ser fornecida 

pela Corregedoria do MPSP; b) Observar, para as designações, o artigo 31 da Lei nº 8.625/93 que dispõe que cabe 

aos Procuradores de Justiça exercer atribuições junto aos Tribunais. Em 60 (sessenta) dias a Corregedoria 

Nacional será informada das providências adotadas; 

 

17.26. Quanto à delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº 74/CNMP. 

Diante do que foi constatado pela Equipe de Inspeção, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o 

encaminhamento de proposições ao Plenário do CNMP. 

 

17.27. Quanto ao relatório anual da Corregedoria. Diante do que foi constatado pela Equipe de Inspeção, a 

Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao Plenário do CNMP. 

 

17.28. Quanto às sugestões dos membros auxiliares da Corregedoria-Geral do MPSP: Diante do que foi anotado 

no item 5.13 acima, propõe ao Plenário do CNMP sejam as sugestões encaminhadas para análise da Comissão da 

Infância e Juventude do CNMP, bem como para a STI do CNMP 
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18. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

18.1. Ao concluir este Relatório de Correição, cabe deixar consignada a total colaboração da Procuradoria-Geral 

de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo para o bom êxito das atividades 

correcionais da Corregedoria Nacional, o que certamente facilitou a coleta de dados e a elaboração do presente 

relatório. Todos os membros, servidores e colaboradores dispuseram-se a fornecer as informações solicitadas e 

os meios materiais necessários ao bom desenvolvimento dos serviços, sem qualquer objeção ou resistência, o 

que demonstra a disposição de enfrentar novos desafios e aperfeiçoar os processos internos. 

 

18.2 A Corregedoria Nacional agradece o imprescindível apoio dos membros do Conselho Nacional do Ministério 

Público e a inestimável colaboração, empenho e dedicação dos membros auxiliares e servidores do CNMP, sem os 

quais este trabalho não teria sido realizado. 
 

 

 

 

Brasília, 23 de setembro de 2016. 

 

 

 

 

CLÁUDIO HENRIQUE PORTELA DO REGO 

Corregedor Nacional do Ministério Público 
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