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ABERTURA
A Corregedoria Nacional, no exercício de sua atividade executiva, prevista no Regimento
Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, realiza correições ordinárias gerais
e em órgãos de controle disciplinar das unidades do Ministério Público brasileiro,
conforme calendário previamente divulgado, bem como correições extraordinárias e
inspeções, quando necessárias.
O ciclo de correições gerais (em promotorias e procuradorias de Justiça, órgãos de
administração superior e administrativos auxiliares) foi iniciado nas gestões anteriores
da Corregedoria Nacional e integralmente concluído em 2017. Todos os relatórios se
encontram no site do CNMP.
Já as correições em órgãos de controle disciplinar, previstas no artigo 68 do Regimento
Interno, iniciaram-se na gestão 2015/2017 da Corregedoria Nacional, sendo certo que
todas as unidades do Ministério Público brasileiro, integrantes do Ministério Público da
União e dos Estados, foram efetivamente objeto de tal atividade pioneira do Conselho
Nacional do Ministério Público.
Para realizar as correições nos órgãos de controle disciplinar do Ministério Público da
União e dos Estados, foi necessário inicialmente modificar o Regimento Interno do
CNMP, o que se ultimou por meio das Emendas Regimentais nºs 8, de 26 de abril de 2016,
e 9, de 26 de julho de 2016.
A regulamentação dessa nova frente de trabalho da Corregedoria Nacional está prevista
na Portaria CNMP-CN nº 96, de 3 de junho de 2016, tendo por objetivo a verificação do
funcionamento e da regularidade das atividades desenvolvidas pelos órgãos de controle
disciplinar das unidades, garantindo-se o andamento e a regularidade de todos os
expedientes de natureza disciplinar em tramitação ou arquivados, o acompanhamento
levado a efeito pela corregedoria-geral em relação ao estágio probatório dos seus
membros não vitalícios, o planejamento e a execução do calendário anual de correições
e inspeções realizadas pela corregedoria-geral, bem como o adequado cumprimento das
resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público.
O Anexo I da Portaria 96/2016 estabeleceu o Termo de Inspeção, que padronizou a coleta
de informações prévias para o desenvolvimento das atividades, de forma a subsidiar o
relatório conclusivo, somadas as observações e constatações realizadas pela equipe
designada pela Corregedoria Nacional.
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Essa publicação, denominada de Tomo, tem por objetivo compilar os relatórios
conclusivos de cada correição nos órgãos de controle disciplinar do Ministério Público da
União e dos Estados, bem como os relatórios de efetividade das proposições da
Corregedoria Nacional, a fim de possibilitar o acompanhamento e o cumprimento das
deliberações respectivas aprovadas pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério
Público.
Foram organizados 6 (seis) Tomos para contemplar tais correições nos órgãos
disciplinares, sendo 1 (um) para as unidades do Ministério Público da União e 5 (cinco)
publicações, de acordo com as regiões do Brasil (norte, nordeste, centro-oeste, sudeste
e sul) para os relatórios dos Ministérios Públicos dos Estados.
Os relatórios demonstram oportunidades de melhorias e aprimoramentos institucionais,
estando voltados para o fortalecimento dos trabalhos das corregedorias-gerais como
órgãos de controle autônomos no âmbito de cada unidade do Ministério Público
brasileiro.
As determinações e recomendações são acompanhadas pela Coordenadoria de
Inspeções e Correições (COIC) da Corregedoria Nacional, composta pelo Núcleo de
Planejamento e Execução e pelo Núcleo de Acompanhamento de Decisões.
Aproveito para trazer meus agradecimentos ao Plenário do Conselho Nacional do
Ministério Público, aos Ministérios Públicos da União e dos Estados e a todas as equipes
envolvidas neste trabalho pela parceria no desenvolvimento dessas ações, sempre
voltadas ao engrandecimento institucional.
Brasília, agosto de 2017.
Cláudio Henrique Portela do Rego
Corregedor Nacional.
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O DESAFIO DAS CORREIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE CONTROLE DISCIPLINAR
DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO
Em determinada oportunidade, Winston Churchill, ponderando sobre as vicissitudes da
vida, perguntou “como pode o navio cortar as ondas se elas são muitas e o navio é um
só”? E não demorou muito para lançar a resposta, fruto de suas firmes convicções
pessoais: “A razão é que o navio tem um propósito.” O Doutor Cláudio Henrique Portela
do Rego, ao assumir a titularidade da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do
Ministério Público no mês de agosto de 2015, estabeleceu como objetivo prioritário do
seu mandato encetar correições nos órgãos de controle disciplinar. Esse foi o seu
propósito. Para tanto, o primeiro passo que teve que ser dado consistiu em estabelecer
os parâmetros para o desenvolvimento de tal empreitada, em especial no que se refere
à execução dos trabalhos. Tratava-se de medida inaudita no âmbito do Conselho
Nacional do Ministério Público. E foi esse o repto que me foi proposto pelo insigne
Corregedor Nacional. Não sem muito refletir, aceitei o desafio do Corregedor Nacional
para coordenar os trabalhos. Acabei embarcando no navio churchilliano do Doutor
Cláudio Henrique Portela do Rego.
Como dito, não se tinha a experiência em relação ao tipo de correição proposto.
Utilizando-se da velha maiêutica socrática, foi levada a efeito uma pergunta originária e
matriz: Qual objetivo das correições nos órgãos de controle disciplinar? A resposta
consistiu no norte a ser seguido: verificar o funcionamento das atividades desenvolvidas
pelos referidos órgãos no âmbito institucional, pois, se o controle interno mostra-se
eficaz, o controle externo vai ter sua atividade subsidiária minimizada. E para se atingir o
objetivo proposto, quatro tópicos foram selecionados como objetos de cognição: a)
estágio probatório dos membros do Ministério Público; b) planejamento e execução do
calendário de correições e inspeções nos membros do Ministério Público, c) exame da
regularidade dos procedimentos disciplinares em tramitação ou arquivados; d) fiel
cumprimento das resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público.
O estágio probatório, por primeiro, porque é substancial que as Corregedorias-Gerais
levem a efeito, durante o biênio de prova, a verificação se o membro do Ministério
Público preenche, efetivamente, os requisitos estabelecidos em lei – “v.g.” idoneidade
moral, aptidão, assiduidade etc. – para aquisição da vitaliciedade. Nesse tópico, a equipe
de correição do Conselho Nacional do Ministério Público constatou, por exemplo, que a
Corregedoria-Geral do Ministério Público de um determinado Estado da federação, para
efeito de exame das peças produzidas pelo Promotor de Justiça em estágio probatório,
examinava apenas um trabalho – escolhido pelo próprio membro do Ministério Público
– por trimestre do período de provas. No caso, foi lançada a seguinte recomendação pela
equipe de correição: “O exame trimestral de apenas uma peça selecionada pelo próprio
Promotor de Justiça em estágio probatório não tem o condão, à evidência, de permitir a
avaliação escorreita dos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício das
atribuições. Impõe-se, pois, que a avaliação levada a efeito em relação aos trabalhos
tenha como base número mais expressivo de peças (o ideal seria a remessa de todas as
peças produzidas pelos Promotores de Justiça no período, com exame por amostragem
pela Corregedoria-Geral do Ministério Público).” A despeito de situações como a acima
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ilustrada, a equipe de correição do Conselho Nacional do Ministério Público
testemunhou verdadeira tomada de consciência por parte das Administrações
Superiores dos Ministérios Públicos dos Estados e dos ramos da União no sentido de que
o estágio probatório deve ser instrumento eficiente que possibilite identificar se o
membro do Ministério Público reúne, ou não, condições de obter o vitaliciamento.
Avaliar a qualidade das inspeções e correições realizadas pelas Corregedorias-Gerais em
relação aos membros do Ministério Público também se mostra visceral. É da essência do
regime Republicano, em qualquer esfera de atuação, que o exercício de uma parcela do
poder público tem, como verdadeira contrapartida, a responsabilidade por tal práxis. Não
se trata de fixar uma espada de Dâmocles para aqueles que detêm tal parcela de poder.
E sim garantir que seu exercício se opere, à evidência, dentro dos limites da legalidade.
No âmbito do Ministério Público brasileiro, as correições e inspeções são instrumentos
eficientes para constatação da regularidade dos serviços, uma vez que as equipes das
Corregedorias-Gerais vão até o local de atuação do agente do “Parquet” e, com isso,
verificam, por exemplo, a integração deste com a comunidade, a tempestividade e
qualidade das manifestações lançadas nos processos, a regularidade dos procedimentos
extrajudiciais instaurados, dentre outros aspectos. As Corregedorias-Gerais, no tópico,
protagonizam trabalho de excelência. A cada três anos, em média, todos os membros do
Ministério Público brasileiro que atuam no primeiro grau de jurisdição são inspecionados
ou correicionados. Novidade que se inaugurou na profícua e laboriosa gestão do Doutor
Cláudio Henrique Portela do Rego foi a exigência de que os cargos titulados por
Procuradores de Justiça também fossem correicionados/inspecionados pelas
Corregedorias-Gerais, inclusive com exame qualitativo das peças produzidas. Para a
Corregedoria Nacional, não há diferença ontológica entre os cargos titulados por um
Promotor de Justiça, Procurador de Justiça ou Procurador da República. Todos são
membros do Ministério Público brasileiro.
O exame da regularidade dos procedimentos disciplinares em tramitação ou
recentemente arquivados pela equipe da Corregedoria Nacional, por sua vez, é
instrumento que permite garantir a efetividade da persecução disciplinar administrativa,
seja constatando o escorreito trabalho levado a efeito pelas Corregedorias-Gerais locais,
seja possibilitando a revisão pelo Conselho Nacional de eventual decisão anômala.
Já constatar o fiel cumprimento das resoluções do Conselho Nacional do Ministério
Público é dar sentido ao papel de supervisão que esse órgão de controle externo tem em
relação aos membros do Ministério Público brasileiro.
Numa famosa passagem da história da Guerra do Peloponeso, de Tucídides, a armada
enviada pelos atenienses no ano de 411 a.C. para conquistar a Sicília está prestes de ser
aniquilada. Nícias, o ateniense que mantém a custo o comando supremo, procura
encorajar os desanimados atenienses e suas tropas aliadas, desamparados como estão,
bem longe de casa e totalmente conscientes do provável e iminente destino: carnificina
imediata, ou a morte um pouco mais lenta, de fome, nas pedreiras de Siracusa, ou a
humilhação desesperadora de ser vendido como escravo. Nícias, nesse momento de
anticlímax, decide lembrar aos seus combatentes que os “homens são a polis”.
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A polis, para os gregos da época de Nícias, como fora nos últimos três séculos mais ou
menos, não era uma abstração, como a que evoca a palavra Estado nos dias de hoje, mas
sim uma entidade viva, que se respira e é humana. Não era uma questão de muros e
casas, meros artefatos, mas sim uma entidade espiritual, presente nos corações e mentes
de todo o cidadão ateniense.
Vejo o Ministério Público pela mesma perspectiva. Somos uma Instituição viva que se faz
sensível pelos seus membros. O nosso Ministério Público foi forjado na adversidade, sem
prédios, funcionários ou tecnologia de ponta. Muito já se disse, aliás, sobre o fato de o
Ministério Público ser o exército, no dizer de Scliar, de um homem só. A identidade
Ministerial exsurgia do resultado da labuta forense do agente do “Parquet”. Eram nas
denúncias oferecidas, nos plenários realizados, nas alegações escritas lançadas, nos
pareceres proferidos e no atendimento das partes encetado que o Ministério Público
passava a integrar as circunstâncias da cidadania. No dicionário dos membros do
Ministério Público, as palavras desestímulo, holofotes, atuação ornamental passavam ao
largo.
Foi nesse contexto que a sociedade reconheceu o Ministério Público como Instituição
digna de ser a guardiã do Estado Democrático de Direito. Conquistamos a autonomia
necessária para bem desempenhar tal desiderato. Prédios para as Promotorias de Justiça
foram edificados, a informática passou a fazer parte das rotinas do agente do “Parquet”
e funcionários começaram a dividir o então exclusivo espaço físico do Promotor de
Justiça.
Crescemos em termos de estrutura e atribuições, mas, como em todo processo de
crescimento, os paradigmas que permitiram a alavancagem encetada passaram a ser
olvidados. Foi nesse contexto que o controle externo do Ministério Público brasileiro,
pelo Conselho Nacional do Ministério Público, foi instituído. E o Ministério Público
brasileiro que está sendo lapidado nesse processo passa, é certo, pelo reforço das
prerrogativas dos seus membros, mas, também, pela exigência do cumprimento dos
deveres consectários. Ouso afirmar que essa frase pode resumir a atuação do Doutor
Cláudio Henrique Portela do Rego à testa da Corregedoria Nacional.
Galbraith dizia “que nenhuma categoria coletiva, nenhuma classe, nenhum grupo de
qualquer espécie pode, per si, empunhar ou usar o poder. Outro fator há de se fazer
sensível para tanto: o da organização.” Ao assim estabelecer, o renomado economista
constatava que “há uma inexorável participação mais ampla no exercício do poder”, pois
este, o poder, é exercido dentro da organização – entendida como número de pessoas
ou grupos unidos para o atingimento de propósitos ou trabalho – e não pelas figuras
transitórias das cúpulas. Comungo dessa posição. Minha vivência na Corregedoria-Geral
do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul – de cerca de oito anos e meio –
permitiu constatar que a missão de orientar e fiscalizar resulta de silencioso e diuturno
trabalho de equipe. E foi o que aconteceu no âmbito das correições nos órgãos de
controle disciplinar. Por primeiro, meu preito de gratidão e profunda admiração ao
Corregedor Nacional, Doutor Cláudio Henrique Portela do Rego, líder nato e homem que
tem a insígnia do Ministério Público gravada no coração. Meu reconhecimento à equipe
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de correição composta pelos Doutores Adriano Teixeira Keipp, Rodrigo Leite Ferreira
Cabral, Luís Gustavo Maia Lima, Lenna Luciana Nunes Daher, Ludmila Reis Brito Lopes,
Mariano Paganini Lauria e Renee do Ó Souza. Valendo-me do que disse Giusepe
Garibaldi, depois da batalha de Catalafino: “com companheiros como vós, posso tentar
tudo.”
Foram dois anos de árduo trabalho. Foram dois anos de busca do aprimoramento do
Ministério Público brasileiro. Foram dois anos cortando as ondas. Mas o propósito foi
atingido.

Armando Antônio Lotti,
Procurador de Justiça/RS.
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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° 41, de 16 de março de 2016, posteriormente retificada pela Portaria CNMP-CN nº, 63 de 14
de abril de 2016, instaurou o procedimento de inspeção na Corregedoria-Geral do Ministério Público do
Estado do Maranhão, 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 0.00.000.000281/2016-76, para organização dos documentos. A execução da inspeção
ocorreu conforme seu planejamento e foi realizada nos dias 15 e 16 de junho de 2016, por um total de
08(oito) membros, a saber: o Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr Cláudio Henrique Portela do
Rego, o Procurador de Justiça do MP/RS - Dr. Armando Antônio Lotti, a Promotora de Justiça do MPDFT,
Dra. Lenna Luciana Nunes Daher, a Procuradora do Trabalho, Dra. Ana Maria Villa Real Ferreira Ramos, o
Promotor de Justiça do MPDFT - Dr. Luis Gustavo Maia Lima, o Promotor de Justiça do MP/PR - Dr. Rodrigo
Leite Ferreira Cabral, o Promotor de Justiça do MP/RS - Dr. Adriano Teixeira Kneipp e o Promotor de Justiça
do MP/PR, Dr. Humberto Eduardo Pucinelli.

2. Atribuições e Estrutura Organizacional
A Corregedoria Geral do Ministério Público, dirigida pelo Corregedor-Geral é órgão orientador e
fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público. O CorregedorGeral será eleito pelo Colégio de Procuradores para mandato de dois anos, permitida uma recondução,
observada a mesma forma de escolha.
2.1. Atribuições. Segundo o artigo 16 da Lei Complementar 13, de 25 de outubro de 1991, incumbe ao
Corregedor-Geral do Ministério Público, dentre outras atribuições:
I – realizar correições e inspeções nas Promotorias de Justiça, remetendo relatório
reservado ao Conselho Superior consignando:
a) a atuação do membro do Ministério Público sob o aspecto moral e intelectual;
b) a dedicação ao cargo, capacidade de trabalho e eficiência no serviço, inclusive quanto
à residência na comarca e comparecimento ao expediente normal do Fórum.
II – realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório reservado ao
Colégio de Procuradores;
III – propor ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma da Lei, a confirmação
ou não de membro do Ministério Público na carreira;
IV – fazer recomendações, sem caráter vinculativo, a órgão de execução;
V – instaurar, de ofício ou por provocação dos demais órgãos da Administração Superior
do Ministério Público, processo disciplinar contra membro do Ministério Público,
presidindo-o e aplicando as sanções administrativas cabíveis, assegurada ampla defesa;
VI – encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça os processos administrativos
disciplinares que incumba a este decidir;
VII – manter prontuário atualizado dos membros da Instituição;
VIII – remeter aos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público
informações necessárias ao desempenho de suas atribuições;
IX – 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;
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X – elaborar a escala de férias dos Promotores de Justiça e das respectivas substituições,
submetendo-a ao Procurador-Geral de Justiça até o dia 30 de outubro.
2.2. Regimento Interno. Além da fixação legal das atribuições da Corregedoria-Geral pela LC 13/1991, o
órgão dispõe de Regimento Interno (Resolução nº 012/2010 – CPMP).
2.3. Estrutura Organizacional. A Corregedoria-Geral está organizada de acordo com o disposto nos art. 2º
do Regimento Interno, da seguinte forma:
“Art. 6º. A estrutura administrativa da Corregedoria-Geral do Ministério Público compreende:
I – Seção de Estatística e Atualização de Dados Cadastrais;
II – Seção de controle de Correições e Procedimentos Administrativos;
III – Seção de Documentação, arquivo e Informática. ”

3. Corregedor-Geral
O Corregedor-Geral do Ministério Público do Maranhão, Procurador de Justiça, Suvamy Vivekananda
Meireles, que assumiu o cargo de Corregedor-Geral 15/04/2013 (1º mandato) e 16/04/2015 (2º
mandato); reside na cidade de lotação; atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce
o magistério nem a advocacia; está respondendo a Reclamação Disciplinar no CNMP (em tramitação);
cumpre expediente das 08h00 às 15h00.

4. Subcorregedor-Geral
O Subcorregedor-Geral, Teodoro Peres Neto, que substitui o Corregedor-Geral nos seus afastamentos e
impedimentos, foi nomeado pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 17-A da Lei
Complementar nº 13/91.

5. Promotores Corregedores
5.1. Cássius Guimarães Chai (6ª Promotoria de Justiça de Substituição Plena Criminal de São Luís/MA).
Assumiu o órgão em 18/02/14 (é do concurso de 1995.com início de exercício em 1997); reside na
localidade de lotação; participa de curso de aperfeiçoamento (Ministra cursos de preparação aos novos
Promotores, bem como auxilia nas oficinas dos CAOPs), exerce o magistério (Universidade Federal do
Maranhão, Pública, Segundas e Terças-Feiras das 18h30 às 22h30); não exerce a advocacia, não
respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; cumpre expediente
diariamente, das 08h00 às 15h00.
Observação: representou administrativa e criminalmente contra um promotor de justiça correicionado
por agressão.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou a “ Imperiosa
necessidade de averiguação da representação criminal e administrativa formuladas contra membro
ministerial por agressão a Promotor de Justiça Corregedor estando este no exercício das funções
correcionais. MEDIDA INTERNA: Foi instaurado Procedimento Preliminar perante esta CorregedoriaGeral e encontra-se aguardando resposta do Procurador-Geral de Justiça. Ainda, foi instaurada Notícia
de Fato pelo Subprocurador-Geral para Assuntos Administrativos no dia 20/06/16. Em andamento.
Documento em anexo 01”.
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5.2. Martha Helena Costa Ribeiro Rabelo (titular da 16ª Promotoria de Justiça Cível da Capital - Família).
Assumiu o órgão em 27/05/2013 (É do concurso de 1992); 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 08h00 às
15h00, salvo quando está em correição.
Observações. Entende que seria oportuno agregar assessoria jurídica aos quadros da corregedoria.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que “ oficiou a
anterior Procuradora-Geral de Justiça que decidiu pelo não acolhimento da agregação dos assessores de
Promotores de Justiça em exercício da função correicional. Entretanto, com as determinações desse e.
Conselho Nacional para a adoção de diversas medidas fiscalizatórias e correcionais, oficiei novamente
ao atual Procurador-Geral de Justiça, requerendo-lhe revisão do anterior posicionamento, notadamente
porquê os Promotores de Justiça Corregedores não são juridicamente assessores, mas mantém o status
no cargo de Promotores de Justiça com a função Correcional, por força da lei quanto à nomenclatura do
cargo, diverso do que assinalado quanto aos Promotores de Justiça à disposição na Assessoria Especial
do Procurador-Geral de Justiça. Além daquela estar composta de dezesseis membros, dentre Promotores
de Justiça e Bacharéis em Direito. - Insta assentar que não ocorrerá aumento de despesa a agregação
dos assessores dos respectivos Promotores de Justiça Corregedores, pois todo órgão de execução tem o
correspondente assessor técnico”. Acrescentou, ainda, no que tange aos itens 5.2 e 5.4, que “os subitens
"ii" e "iii" (leia-se 5.2 e 5.4) se justificam porque o volume dos serviços teve significativo aumento com a
determinação pelo Conselho Nacional do Ministério Público no quantitativo de correções e de inspeções
a serem realizadas no curso do ano civil, bem como no pontual acompanhamento do estágio probatório
dos novos trinta e nove membros ministeriais”.

5.3. Orfileno Bezerra Neto (titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de São Luís/MA – Crimes Comuns).
Assumiu o órgão em 21/12/2015 (Ato nº 576/2015 – GPGJ - é do concurso de 1990); 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 procedimento administrativo disciplinar, cumpre expediente
diariamente de 08h00 às 15h00.
5.4. Washington Luiz Maciel Cantanhede (titular da 25ª Promotoria de Justiça Criminal de São Luís/MA –
tribunal do Júri). Assumiu o órgão em 01/05/2013 (é do concurso de 1993); 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 procedimento administrativo disciplinar; cumpre expediente das 08h00
às 15h00, salvo em viagens de correição.
Observação. Entende que a equipe de Promotores Corregedores é reduzida. Seria oportuno lotar
assessores jurídicos para auxiliar nas tarefas.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que “
Composição do quadro de Promotores de Justiça Corregedores em sua totalidade. MEDIDA INTERNA:
Indicar mais dois componentes”. Acrescentou, ainda, no que tange aos itens 5.2 e 5.4, que “os subitens
"ii" e "iii" (leia-se 5.2 e 5.4) se justificam porque o volume dos serviços teve significativo aumento com a
determinação pelo Conselho Nacional do Ministério Público no quantitativo de correções e de inspeções
a serem realizadas no curso do ano civil, bem como no pontual acompanhamento do estágio probatório
dos novos trinta e nove membros ministeriais”.
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5.5. Valdenir Cavalcante Lima (titular da 28ª Promotoria de Justiça Criminal de São Luís/MA – Instrução do
Júri). Assumiu o órgão em 15/04/2013 – é do concurso de 1991); 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
08h00 às 15h00.

6. Estrutura de Pessoal
6.1. Estrutura de pessoal do Órgão: A equipe da Corregedoria-Geral é assim composta:
Ana Maria Abreu Ramos

Auxiliar Ministerial

FC-02

Ângela Lianete Lima Vieira

Técnica Ministerial

FC-02

Anne Caroline Sousa de
Almeida
Eduardo Dias dos Santos

Chefe de Seção

Elizângela Silva da Costa
Braz
Geysa Rosa Costa Leite

CC-05

Chefe de Seção

CC-05

Técnico Ministerial – Execução de Mandados
Chefe de Seção

FC-02
CC-05

João Ricardo Marques de
Carvalho
Josias Pereira da Silva

Assessor do Subcorregedor-Geral

Keila Renata Brandão
Moraes Dias
Lorena Maria Ferreira
Santos
Raimundo Correa

Técnica Ministerial

Analista Ministerial

CC-08
Administrativo
FC-01

Técnica Ministerial – Execução de Mandados
Chefe de Secretaria
Auxiliar Ministerial

CC-06

7. Estrutura Física
Desde o início do mês, a Corregedoria-Geral está instalada na nova sede do Ministério Público. As
instalações são modernas, amplas e atendem as necessidades do órgão. O gabinete do Corregedor-Geral
é composto por duas salas, com comunicação com o gabinete do Subcorregedor-Geral. Cada um dos 5
Promotores Corregedores tem seu gabinete. A Secretaria da CG tem sala própria adequada à quantidade
de pessoas. Os Setores de Estatística e de Controle de Procedimentos tem salas específicas.

8. Sistemas de Arquivo
Sistemas de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos). O sistema é misto. Existem documentos
arquivados em meio físico e digital. Todos os procedimentos disciplinares são digitalizados e armazenados
na Corregedoria, com backup na rede. Também estão sendo digitalizados os processos mensais de
acompanhamento do estágio probatório.
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9. Estrutura de Tecnologia da Informação
Estrutura de Tecnologia da Informação: No MP do Maranhão, o sistema para atividade-fim se chama
SIMP - Sistema Integrado do Ministério Público. Referido sistema adota as Tabelas Unificadas. O sistema
engloba tanto os processos judiciais, como os procedimentos extrajudiciais. Referido sistema já está
implantado em cerca de 70% das Promotorias de Justiça, sendo que na capital, atende a totalidade das
Promotorias. Nas PJs onde ainda não implantado, são utilizados os sistemas anteriores. Na atividademeio, existe o Sistema de Protocolo-Geral. Atualmente, está em teste um novo sistema, denominado
DIGIDOC, que abarcará todos os aspectos do processo administrativo. Atendendo determinação do
CNMP, no ano de 2015 foi implantado um sistema de controle de procedimentos disciplinares. Todos os
procedimentos estão registrados no referido sistema.

10. Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional
Provimento nº. 05/1991 – CGMP; Provimento nº. 01/1994 – CGMP; Provimento nº. 05/1996 – CGMP;
Provimento nº. 01/1999 – CGMP; Provimento nº. 02/2003 – CGMP; Provimento nº. 01/2009 – CGMP;
Resolução nº. 012/2010 – CPMP (Regimento Interno da Corregedoria-Geral); Provimento nº. 01/2015 –
CGMP (Regimento das correições e inspeções); Provimento nº. 01/2016 – CGMP (Acompanhamento e
avaliação do estágio probatório dos membros, para o fim de vitaliciamento).

11. Procedimentos Disciplinares

11.1. Espécies de procedimentos investigatórios prévios: Pedido de Providências ou Procedimento
Preliminar de Possível/suposta Falta funcional.
11.2. Espécies de procedimentos disciplinares: Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar.
11.3. Sistema de controle interno sobre as decisões disciplinares e aplicação de penalidade: Conforme
previsto no artigo 11, inciso IX, letra "b", da Lei Complementar nº 13 de 1991, das decisões do
Corregedor-Geral, cabe recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça.
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:

Sindicância instaurada pela
Portaria 07 de 13.08.14 (PA
nº 9595AD/2013)
Objeto: Afastamento de Promotor de Justiça para participar de congresso em outro Estado da Federação
sem autorização do Conselho Superior
Data dos fatos:
30.10.2013
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:
27.11.2013
(encaminhamento do PA nº
9595AD/2013
para
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Corregedoria-Geral
Sindicância instaurada em
13.08.2014
Principais andamentos processuais: intimação do representado em 10/12/13 para prestar
esclarecimentos; pedido de dilação de prazo pelo representado em 10.02.14 (fls. 15); nova intimação do
representado em 24/02/14 para prestar esclarecimentos; determinação de instauração de sindicância em
04/08/14 (fls. 29); instalação da sindicância em 13/08/14; oitiva do sindicado em 15/09/14 (fls. 42/43);
indicação de testemunhas pelo sindicado em 17.09.14 (fls. 52) oitiva de testemunha em 17/11/14 (fls.
93/94); redesignações sucessivas da oitiva de testemunhas, em razão dos pedidos formulados pelo
sindicado; oitiva de duas testemunhas em 05/10/15 (fls. 187/188); defesa prévia em 27/11/15 (fls.
211/216); repetição, em 05/02/16, das oitivas realizadas em 05/10/15 em razão da ausência do sindicado
aos atos realizados; alegações finais em 05/02/16 (fls. 300/316); relatório conclusivo em 22/03/16 pela
aplicação da penalidade de advertência (fls. 318/328); decisão do Corregedor-geral, em 12/04/16,
reconhecendo a prescrição, ao fundamento de que somente a portaria de instauração de processo
administrativo disciplinar interrompe a prescrição (fls. 330).
Data da instauração:

Constatação
IRREGULAR
Observações: : representado não atendeu a notificação datada de 24/02/14 para prestar esclarecimentos
no prazo de 10 dias; autos paralisados por mais de 03 meses (entre 20/03/14 a 07/07/14); nova paralisação
dos autos entre 27/01/15 a 06/05/15, desta feita em razão do gozo de 02 meses de férias pelo presidente
da comissão sindicante (02.02.15 a 01.04.15, fls. 121); acolhimento dos sucessivos pedidos de adiamento
de oitivas de testemunhas formulados pelo sindicado, o que postergou a oitiva de duas das testemunhas
por ele arroladas em mais de um ano (fls. 291/296); procedimento em andamento há mais de 2 anos e
meio, computado o prazo de tramitação da sindicância.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: 1) Recomendar à CGMPMA que imprima celeridade ao
feito, não admitindo que os autos fiquem paralisados, tampouco que uma sindicância tramite
injustificadamente por prazo muito superior ao previsto no regime disciplinar da LOMPMA; 2) Recomendar
à CGMPMA que combine previamente com o investigado data a ser designada para a realização de atos
que demandem a sua presença, evitando a procrastinação do feito em razão de sucessivos impedimentos
de seu comparecimento aos atos; 3) Recomendar ao PGJ que proponha alteração legislativa no sentido de
fazer constar na LOMPMA que a portaria de instauração de sindicância, bem com a decisão nela proferida,
interrompam o prazo prescricional, haja vista a natureza punitiva do procedimento, a fim de evitar
controvérsias jurídicas que comprometam a própria persecução administrativa.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Procurador-Geral de Justiça informou que
“ determinei a realização de procedimento no âmbito da minha Assessoria Especial para a elaboração de
minuta de Projeto de Lei, com a respectiva justificativa, visando o seu posterior encaminhamento ao
Poder Legislativo para inserção na Lei Complementar nº 13/91 de dispositivo prescrevendo que a
portaria de instauração de sindicância, bem como a decisão nela proferida, interrompem o prazo
prescricional do procedimento pertinente à apuração de ilícito administrativo”.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que “ foi
recomendado adoção de celeridade no andamento dos feitos, visando cumprimento dos prazos e a
adoção de procedimentos próprio na designação de membros das comissões de sindicância e de
Processo Administrativo ESTADO DO MARANHÃO MINISTÉRIO PÚBLICO CORREGEDORIA GERAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO Disciplinar, além de propor alteração na lei orgânica estadual quanto aos efeitos
interruptivos da prescrição com a portaria instauradora de sindicância e com a decisão nela proferida,
além das demais causas já previstas na lei. MEDIDA INTERNA: Oficiei ao senhor Procurador-Geral de
Justiça para que o mesmo proponha o devido encaminhamento para a alteração da LEC n° 013/91.
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Tocante ao andamento dos feitos disciplinares foi expedido no dia 15/06/16 o Provimento n°2/2016
GCGMPMA. Documento em anexo 02”.

2 – Número de registro e classe:
PA nº 4510AD/2016
Objeto: Suposta desídia de Promotor de Justiça nos autos da ação penal nº 0011267-91.2015.8.10.0000
Data dos fatos:
Não há (possível desídia
detectada em março de
2016)
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:
12.04.2016
Data da instauração:
13.04.2016
Principais andamentos processuais: Intimação do representado em 02.06.2016, para prestar informações
sobre os fatos. Ainda pendente de resposta.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Instaurar RD para acompanhar o andamento do PA,
dada a gravidade dos fatos narrados na decisão prolatada em sede de HC (réu preso cautelarmente há mais
de 2 anos sem que tenha sido citado).

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que “Foi
sugerido instauração de PA para acompanhamento do andamento. MEDIDA INTERNA: No dia 28 de
Junho de 2016 foi emitido parecer conclusivo pelo arquivamento do Pedido de Providencias uma vez
que restou comprovado o Promotor de Justiça Saulo Jeronimo Leite Barbosa de Almeida não agiu com
incúria ou desídia, e que o impetrante do HC não era apenas preso provisório por decreto de prisão
preventiva, mas sim, encontrava-se ergastulado por força de não resposta do juízo de Floriano ante
carta precatória expedida, e por ter contra si duas condenações criminais (uma transitada em julgado
em 2009 e a outra em 2013), oriundas das Comarcas de Floriano e de Fronteiras, ambas no Estado do
Piauí, estando essas condenações em fase de execução. Impende registrar que o impetrante homiziarase do distrito da culpa dificultando sua intimação e citação para responder aos termos da ação penal
tramitando no juízo de Maracaçumé, e o mesmo fora capturado em 21 de maio de 2013 no Estado do
Piauí. Ficou comprovado que o retardamento processual ocorrido na comarca de Maracaçumé foi
causado pela falta de resposta do Poder Judiciário do Estado do Piauí. Documento em anexo 03”.

3 – Número de registro e classe:

PA nº 11268AD(sindicância;
portarias nº 01 e 04/2013

Objeto: Ausência a atos judiciais
Data dos fatos:
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:
Data da instauração:
Constatação:

16 a 19.07.2012
27.12.2012
27.12.2012 (PA) e 03.04.2013
(sindicância)
ARQUIVADO

Observações: Houve aplicação da penalidade de advertência. Atuação da Corregedoria-Geral julgada
suficiente em setembro/14. Interposição de recurso interno pelo reclamado perante a origem, com
julgamento pelo Colégio de Procuradores, em fevereiro/15, pela absolvição. Sindicância arquivada em
junho/15 na origem.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Não há. Caso acompanhado pela CN nos autos da RD
nº 0955/12 e já concluído.
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que “ não
houve destaques nem sugestões”.

4 – Número de registro e classe:

Sindicância referente ao PA
nº 6385AD/2013 (portaria nº
06/2013)

Objeto: Negligencia no exercício das funções
Data dos fatos:
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:
Data da instauração:
Constatação:

11.07.2013
30.07.2013 (PA) e 27.12.2013
(sindicância)
ARQUIVADO

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Não há. Caso acompanhado pela CN nos autos da RD
nº 0885/13-70 e já concluído, com decisão confirmando o arquivamento da origem. Houve interposição de
recurso interno para o plenário do CNMP. Desfecho desconhecido.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que “ não
houve destaques nem sugestões”.

5 – Número de registro e classe:

Processo Administrativo nº
5849AD/2016
Objeto: Apurar ausências do promotor nas audiências criminais na Comarca de Bacabal/MA, o que tem
prejudicado o andamento dos feitos na 3ª Vara de Bacabal/MA e acarretando a soltura dos réus presos.
Data dos fatos:
18.02 a 31.05.2016
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:
23.05.2016
Data da instauração:
23.05.2016
Principais andamentos processuais: A Vara encaminhou diversos ofícios à Corregedoria do MPMA
informando as ausências do promotor. Em 14.6.16, a Assessoria da Corregedoria confeccionou
manifestação, acolhida pelo Corregedor Geral, para manifestação do promotor reclamado. Ofício de
encaminhamento ao Promotor confeccionado em 15.6.16, mas até o momento não encaminhado.
Constatação: O que chama atenção em relação aos fatos, é que em uma das audiências o promotor chegou
a comparecer ao ato, porém, sem portar os autos do processo, que estava sob sua carga. A pedido do Juízo,
o promotor se retirou da sala de audiência para pegar os autos e não mais retornou (fato documentado em
ata de fl. 3). Outra questão que também merece atenção é o excessivo pedido de licenças (de várias
naturezas) por parte do promotor, sem comprovação de sua concessão (não existem portarias
comprovando a concessão), o que pode indicar que o promotor tem se furtado a exercer suas funções.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Instaurar RD para providências cabíveis.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Procurador-Geral de Justiça informou que
“enfatizo que, defronte ao conhecimento do conteúdo do Pedido de Providências nº 1.00373/2016-64,
expus ao Corregedor-Geral do Ministério Público a existência de notícia sobre eventual desídia do
membro ministerial oficiante na 3ª Vara da Comarca de Bacabal para que, na seara de suas atribuições,
adote as medidas cabíveis”.
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que “ foi
sugerido instauração de RD para acompanhamento do procedimento. MEDIDA INTERNA: foi instaurado
Contencioso Administrativo e expedida notificação ao membro do Ministério Público, assinalando-se-lhe
o prazo de dez dias, cuja entrega na unidade ministerial da Comarca de Bacabal no dia 29/06/2016 as
19:01 (conforme comprovante dos CORREIOS em anexo). A data de expiração do prazo da notificação
dar-se-ia no dia 09/07/16, contudo o mesmo a apresentou no dia 01 de julho de 2016, apontando que
em todos os períodos esteve licenciado de saúde e que noutras o representante do Ministério Público
sequer fora intimado para os atos judiciais na forma das prerrogativas legais do membro do Ministério
Público. Quanto à retenção indevida dos autos, diz o Promotor de Justiça no item "20" da resposta em
anexo, ser improcedente a alegação do magistrado. A defesa está submetida à apreciação do relator dos
autos. Observa-se a aplicação do Provimento n° 02/2016 GCGMPMA. Documento 04”.

6 – Número de registro e classe:

Procedimento investigatório
Criminal nº 002812-500/2016
Objeto: favorecimento (compartilhamento de interceptações telefônicas da PF)
Data dos fatos:
A partir de abril de 2015
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:
27.01.2016
Data da instauração:
09.03.2016
Principais andamentos processuais: apreciação do expediente pela assessoria em 28.01.16 (fl. 56);
acolhimento pelo PGJ em 01.02.16 (fl. 58); instauração em 09.03.16 (fl. 02); delegação de atribuições em
10.03.16 a integrantes do GAECO (fl. 87); pedido do GAECO para revogação da delegação em 30.03.16 (fl.
92); revogação da delegação em 11.04.16 (fl. 126) e nova delegação em 22.04.16 (fl. 127); novas portarias
de delegação, em 25.06.16 (fl. 132) e 13.06.16 (fl. 136), em razão de arguições de suspeição.
Constatação: a despeito de recebida a comunicação sobre a prática de ilícitos criminais em 27.01.16,
nenhuma investigação efetiva foi realizada até o momento (salvo um pedido de informação ao investigado
sobre a prática de um único e determinado ato), especialmente em decorrência de sucessivas recusas às
delegações feitas pela PGJ/MA.
Observações: ausência de apuração de gravíssimos fatos com reflexos criminais.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: acompanhamento da tramitação da investigação
criminal, visando fiscalizar a atuação das autoridades encarregadas da persecução criminal.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação aos itens 6 e 13, pertinentes à investigação penal
(Procedimento Investigatório Criminal nº 002812-500/2016 e PA nº 1503AD/2015), o ProcuradorGeral de Justiça informou que “ambas da minha atribuição, informo que, recentemente, foi instalada a
Assessoria Especial de Investigação de Ilícitos praticados por agentes políticos detentores de foro por
prerrogativa de função, criada pelo Ato Regulamentar nº 17/2015-GPGJ, no sentido, justamente, de
reorganizar e conferir melhor eficiência aos procedimentos investigatórios da alçada do ProcuradorGeral de Justiça. Dessa forma, esclareço que as investigações penais mencionadas foram chamadas à
ordem e já estão sob análise das Assessoras Lana Cristina Barros Pessoa e Adélia Maria Souza Rodrigues
Morais, com as respectivas portarias de delegação, para adoção das regras procedimentais estatuídas
pela Resolução nº 13/2006-CNMP”.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que “ Autos
PIC n° 002812-500/2016 - favorecimento - interceptação telefónica, foi observado pela comissão
correcional nacional a ausência de investigação reflexa criminal aos fatos narrados e sugerido o
acompanhamento da investigação pelas autoridades competentes. MEDIDA INTERNA: ante a vigência
do Ato Regulamentar PGJ n°15 de 15 de dezembro de 2015, instituindo a Assessoria Especial de
Investigação, foi expedida Portaria ° 4304/2016 em 23/06/16 delegando atribuições aos Promotores de
Justiça ADÉLIA MARIA SOUSA RODRIGUES MORAIS, CLÁUDIO REBELO CORREIA ALENCAR e LANA
CRISTINA BARROS. Feito em andamento. Registra-se que por esses fatos esta Corregedoria-Geral
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manifestou-se ao Procurador-Geral de Justiça pela instauração de PAD nos autos do Processo n°
1482AD/2016 no dia 22/06/16. Documento anexo 05 e 06”.

7 – Número de registro e classe:

Processo Administrativo nº
1449AD/2014

Objeto: Ausência a atos judiciais
Data dos fatos:
10.02.2014
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:
11.02.2014
Data da instauração:
11.02.2014
Principais andamentos processuais: apreciação do expediente pela assessoria em 24.02.14 (fl. 11);
acolhimento pelo CG em 24.02.14 (fl. 17); portaria de sindicância em 26.02.14 (fl. 02); parecer conclusivo
em 29.04.15 (fl. 94) e decisão de arquivamento em 11.05.15 (fl. 96).
Constatação: i) procedimento teve lenta tramitação - que, entretanto, não repercutiu no resultado por
conta da absolvição; e ii) equívocos em portarias de designação expedidas pela PGJ que ensejaram o não
atendimento da audiência.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: recomendação à PGJ para controle e aperfeiçoamento
do sistema de designações de membros do MPE/MA.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Procurador-Geral de Justiça informou que
“está em fase de conclusão o processo administrativo para elaboração de minuta de ato normativo
interna corporis pertinente ao controle das delegações do Procurador-Geral de Justiça que, igualmente,
cuidará da modernização do registro das respectivas portarias de designação”.

8 – Número de registro e classe:

Processo Administrativo nº
612AD/2016

Objeto: Favorecimento
Data dos fatos:
Agosto de 2014
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:
14.01.2016
Data da instauração:
14.01.2016
Principais andamentos processuais: instauração em 14.01.16 (fl. 02); solicitação de informações em
01.02.16 (fl. 14); informações prestadas em 28.04.16 (fl. 15); pedido de informações ao CNMP em 07.06.16
(fl. 22).
Constatação: i) procedimento que, desde janeiro, se limitou a solicitar informações ao investigado, sem
nenhuma diligência investigatória; ii) inefetividade no cumprimento das notificações pelo setor de
execução de mandados.
Observações: há procedimento conexo na esfera criminal em andamento na PGJ (autos nº 002812500/2016) e sindicância administrativa no âmbito do CNMP.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: i) recomendar à Corregedoria-Geral que oriente o
setor de execução de mandados sobre as disposições legais atinentes à espécie, bem como que priorize o
cumprimento das notificações no local de trabalho do membro investigado; ii) recomendar à CorregedoriaGeral que anexe cópia das informações disponíveis no PIC (002812-500/2016 - que já foram remetidas pelo
PGJ); e iii) comunicar a CGMP/MA quando do desfecho da sindicância no CNMP.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que “ Autos
PA n° 612AD/2016. (há PIC conexo em andamento junto à PGJ e sindicância administrativa conexa
perante o CNMP). Foi recomendado a esta Corregedoria-Geral orientasse o setor de execução de
mandados a atentar para os dispositivos legais aplicáveis à espécie, bem como priorizar o cumprimento
das notificações. Igualmente foi determinado a esta Corregedoria promova a anexação das informações
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constantes no referido PIC nos autos PA n° 612AD/2016, e foi sugerido pela equipe correcional nacional
informe o CNMP a esta Corregedoria-Geral local os resultados da sindicância perante aquele Conselho
Nacional. MEDIDA INTERNA: considerando que é competência do Procurador-Geral de Justiça organizar
os serviços internos do Ministério Público, esta Corregedoria-Geral oficiou ao senhor Procurador-Geral
de Justiça para que promova a revisão da Ordem De Serviços que disciplina a atuação da seção de
execução de mandados para, ante a recomendação da equipe correcional nacional, inserir na respectiva
Ordem a determinação de cumprimento prioritário dos mandados de notificação expedidos em autos
de processos disciplinares, sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares, bem como observem
os executores de mandado os dispositivos legais aplicáveis à espécie. Tocante a juntada de cópias das
peças dos autos PIC n° 002812-500/2016, verifica-se que os fatos narrados têm objetos distintos.
Outrossim, no dia 07 de junho de 2016 foi expedido ofício n° 350/2016 CGMP-ASS a essa Corregedoria
Nacional solicitando informações sobre o andamento do Processo CNMP n° 0.00.000.000223/2016-42
noticiado no expediente Of. n°01796/2016/CN-CNMP, sendo que até a presente data não houve
resposta desse Conselho Nacional a esta Corregedoria-Geral do Maranhão. Documento 07”.

9 – Número de registro e classe:

Processo Administrativo nº
3996AD/2014

Objeto: violação de direito à educação
Data da instauração:
23/04/2014
Principais andamentos processuais: instauração do procedimento na CG em 23.04.14 (fl. 08); decisão de
instauração da sindicância em 06.05.14 (fl. 14); relatório conclusivo em 13.10.15 (fl. 231); decisão de
arquivamento em 26.10.15 (fl. 232).
Constatação: i) procedimento disciplinar de apuração que não colheu provas que interessavam ao
denunciante (em especial, vítima, autor da reclamação e advogado deste último); e ii) não houve intimação
do autor da reclamação na ouvidoria sobre o desfecho da sindicância.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: instaurar RD com o objetivo de avaliar possibilidade
de revisão, em decorrência de: i) ilícito funcional mais grave do que o imputado na portaria inicial, dada a
possível discriminação sofrida pela parte, omissão na apuração de ilícitos penais e não tutela de interesses
coletivos; ii) possíveis reflexos criminais da conduta da investigada; iii) atuação deficiente da comissão que não colheu qualquer prova de interesse da parte reclamante; iv) possível omissão da CG que não
procedeu à notificação da parte interessada sobre o arquivamento do procedimento.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que “ Foram
destacadas as seguintes observações: que no procedimento disciplinar não foram colhidas provas que
interessavam ao denunciante e que não houve intimação dos autos da representação quanto ao
desfecho da sindicância perante a ouvidoria, e por consequência sugeriu a comissão sindicante a
instauração de RD para avaliar a possibilidade de revisão do procedimento sob a perspectiva de (1)
cometimento de ilícito funcional mais grave do que aquele constante na portaria inicial, dada a "possível
discriminação sofrida pela parte, omissão na apuração de ilícitos penais e não tutela de interesses
coletivos" (2) possível reflexo criminal na conduta da investigada (3) atuação deficiente da comissão que
"não colheu qualquer prova de interesse da parte reclamante e (4) omissão da CG que não procedeu à
notificação da parte interessada sobre o desfecho do arquivamento do procedimento. MEDIDA
INTERNA: quanto ao item (4) reconhecido o descuido na expedição da respectiva notificação da decisão,
considerando que não houve, tecnicamente, o trânsito em julgado, e sendo possível, ante o princípio da
autotutela, este Corregedor-Geral chamou o procedimento à ordem e determinou a imediata
expedição de notificação, com cópia ao representado do relatório conclusivo para que, querendo, uma
vez cientificado do mesmo, promova o recurso cabível no prazo de quinze dias, a contar de sua contrafé.
Documento 08 NO MÉRITO DO PROCEDIMENTO, esclarece para essa comissão nacional correcional
que esta Corregedoria-Geral adotou as medidas de proteção e de responsabilização cabíveis
consoante o caso concreto apresentado: a) logo do recebimento da comunicação pelo então ouvidorgeral do Ministério Público, datada de 15 de abril de 2014 (fls. 08), da ocorrência registrada pelo
representante aos 11 de abril daquele ano (fls. 09); b) foi determinado por esta Corregedoria-Geral
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notificação a sindicada para responder aos termos da representação; c) Registra-se que no dia 23 de
abril de 2014 (fls. 32/34), o reclamante atendendo ao convite expedido pela sindicada compareceu a
Promotoria de Justiça, acompanhado de seu advogado, e naquele momento ao ser abordado sobre
eventual constrangimento sofrido pelo seu filho, o mesmo silenciou e fez consignar que já havia
matriculado o mesmo em outra escola; d) Ainda, assim, foi determinado por este Corregedor-Geral o
encaminhamento da notícia ao Promotor de Justiça Especializado da Infância e da Juventude para a
apuração e o acompanhamento da situação escolar do adolescente; e) Foi, consequentemente
encaminhado pelo Promotor de Justiça da Infância e da Juventude cópia integral dos autos a PJECCA
para a adoção das medidas processuais cabíveis quanto a eventual constrangimento ilegal praticado
pelo professor contra o aluno, fls. 98v e 102; f) O 32° Promotor de Justiça Especializado da Infância e da
Juventude remeteu ofício ao Conselho Superior do Ministério Público, pugnando como recurso
administrativo do genitor reclamante contra aquela decisão de arquivamento, no dia 01/10/14, com
comunicação ao representante (fls. 103, 98v. e 99v), fundamentando no Enunciado n° 06/2009 CNMP; g)
Ainda, observa-se que as medidas persecutórias a serem adotadas quanto "eventual
constrangimento" praticado pelo professor da escola contra o aluno foi objeto de requisição de
instauração de Termo Circunstanciado de Ocorrência, (fls.211) face a natureza do tipo penal, para
investigação criminal e ulterior adoção das medidas processuais cabíveis. Impende consignar que a
tutela dos interesses coletivos, notadamente, relacionados a educação foram zelados pelos atos
praticados por esta Corregedoria- Geral do Ministério Público, pela Comissão Sindicante e pelos titulares
das 32a Promotoria de Justiça Especializada na Infância e Juventude e a 15a Promotoria de Justiça
Criminal, ambas de São Luís; h) Insta registrar que a Comissão Sindicante não promoveu a oitiva do
representante porque o mesmo apresentara a reclamação antes da audiência designada e realizada no
dia 23/04/2016, e, ademais, adotou a Comissão Sindicante a premissa de que na situação concreta, teria
havido desvio funcional praticado pela sindicada, razão pela qual foram amealhadas provas
testemunhais dos servidores do MP, funcionários da escola, e considerando o contexto da narrativa do
próprio denunciante registrado na ocorrência no dia 11 de abril de 2014 perante a Ouvidoria do
Ministério Público, o diálogo travado, segundo palavras do noticiante, entre ele e a sindicada, dera-se
por telefone, não havendo, portanto testemunhas que pudessem ser indicadas pelo interessado, sic fls,
09. Ressalta-se que quando o mesmo estivera na audiência conciliatória, acompanhado de advogado, no
dia 23 de abril de 2014, nem o mesmo, nem o seu procurador trouxeram à baila tal irresignação. Cabe
registrar que o direito a educação, de uma análise objetiva, nos elementos constitutivos deste caso,
não fora menoscabado. E, nem sua oferta estava se dando em desborde da lei; i) O próprio interessado
registrará boletim de ocorrência perante a DPCA; j) Por fim, observa-se que pelas provas colhidas, a
certeza procedimental de que as medidas persecutórias foram adotadas em seus competentes foros,
assim como aquelas administrativas, mormente com o recurso administrativo encaminhado ao
CSMPMA, ainda antes da conclusão da instrução da sindicância, e, consoante os fundamentos
motivadores do arquivamento da sindicância, não descuidou em momento algum a CorregedoriaGeral, nem a comissão sindicante do respeito aos princípios de dignidade, de isonomia e do devido
processo legal. k) Nesse sentido, requer esta Corregedoria-Geral a sua excelência o senhor Corregedor
Nacional considere adotadas as medidas cabíveis e, reconsidere a sugestão da comissão correcional
nacional pela abertura de RD”.

10 – Número de registro e classe:

Portaria reservada nº
03/2016 – CGMP, de
11.05.2016
Objeto: inspeção realizada na 10 PJ Especializada de São Luiz/MA detectou irregularidades nos
procedimentos extrajudiciais (falta de registro no sistema informatizado, falta de prorrogação/conversão,
excesso de prazo.
Data dos fatos:
A inspeção ocorreu em
15.12.2015,
mas
irregularidades datam de
2013 a 2015.
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:
15.12.2015
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Data da instauração:
11.05.2016
Principais andamentos processuais: Despacho inicial da Comissão em 03.06.2016. Audiência de
interrogatório em 09.06.2016. Defesa prévia apresentada em 13.06.2016.
Observações: O relatório conclusivo da inspeção da Corregedoria Nacional no MP-MA, em dezembro de
2014, identificou diversas inadequações formais e indícios de inércia e excesso de prazo na 10 PJ
Especializada do MP-MA. A partir do relatório, a Corregedoria-Geral do MP-MA instaurou a sindicância
13/2015. Ao final, a Promotora de Justiça foi absolvida, considerando o inegável bom conceito de que goza
no seio do MP, bem como o reconhecimento público de sua destacada e eficiente atuação, levando-se em
conta, também, o acúmulo de atividades e a estrutura de trabalho deficiente. A decisão final determinou a
realização de inspeção no Órgão de Execução (fl.25). A inspeção da Corregedoria-Geral do MP-MA ocorreu
em 15.12.2016, tendo sido constatadas as irregularidades apontadas no campo “Objeto”.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Instaurar RD na Corregedoria Nacional para
acompanhar a tramitação da sindicância.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que “
procedimento em andamento, respeitados os prazos”.

Sindicância nº 04/2016 –
CGMP de 11.05.2016

11 – Número de registro e classe:

Objeto: Irregularidade no âmbito do Procedimento Preparatório 13/2011
Data dos fatos:
12.12.2011 (instauração do
PP 13/2011)
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:
Inspeção de 15.12.2015
Data da instauração:
11.05.2016
Observações: Foi analisada apenas a Portaria inaugural, pois os autos originais estavam com carga para o
advogado da sindicada apresentar defesa. Foi extraída cópia física da ação penal 759-59.2010.8.10.000 e
cópia digitalizada da sindicância.
Constatação:
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional:

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que “
procedimento em andamento, respeitados os prazos”.

Sindicância
nº
15/2015.
Apensos 12.605AD/2015 e
1482AD/2016
Objeto: irregularidades na 31 PJ Especializada de São Luiz: falta de impulsionamento de procedimentos,
descumprimento dos prazos processuais, baixa produtividade.
Data dos fatos:
De 01.01.2015 a 16.12.2015
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:
Data da instauração:
17.08.2015
Principais andamentos processuais: O Conselho Superior determinou a abertura de PAD. Foram apensados
os procedimentos 12.605-AD/2015 e 1482-AD/2016. Em 03/06/2016, o presidente da Comissão
Processante determinou o desapensamento dos dois procedimentos nominados, em razão da falta de
12 – Número de registro e classe:
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conexão com o objeto do PAD.
Observação: O procedimento 1482-AD/2016 trata da medida cautelar contendo interceptações telefônicas,
já objeto de sindicância na Corregedoria Nacional. O procedimento 12.605-AD apura uso irregular de bem
público, veículo da Prefeitura Municipal de Coroatá, para levar seu filho a um jogo de futebol, também
objeto da mesma sindicância na Corregedoria Nacional. Foi extraída cópia digitalizada da sindicância
15/2015.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Instaurar Reclamação Disciplinar para acompanhar o
PAD oriundo da sindicância 15/2015 e realizar inspeção no Ofício.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que
“Procedimento tramitando perante a Procuradoria-Geral de Justiça. Manifestação no dia 22/06/16
desta Corregedoria-Geral, após decisão do presidente do PAD Portaria Reservada n° 15/2016
GPGJMPMA em separar os autos indicados, para instauração de PAD nos autos do Processo
Administrativo n° 1482AD/2016 pelos fatos ali narrados face a gravidade da conduta e a verificação de
elementos de prova já constituídos;

Representação
nº
1503AD/2015 (Procedimento
da procuradoria-Geral de
Justiça)
Objeto: Notícia de ameaça praticada pelo membro contra Policiais Militares
Data dos fatos:
09.02.2015
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:
11.02.2015 – conhecimento
pela PGJ
Data da instauração:
11.02.2015
Principais andamentos processuais: 27/02/2015. Manifestação do Promotor de Justiça Assessor Especial
pela remessa das peças de informação ao Conselho Superior.
16/03/2015. O Conselho Superior decidiu pela devolução dos autos à Procuradora-Geral de Justiça.
24/03/2015. A Procuradora-Geral de Justiça declarou estar impedida para se manifestar nos procedimentos
em face do promotor de Justiça Carlos Serra e remeteu os autos ao Subprocurador-Geral de Assuntos
Jurídicos.
14/04/2015. O Subprocurador-Geral de assuntos jurídicos determinou a designação de três membros para
a investigação.
29/04/2015. Um dos membros da comissão declarou que não poderia atuar na investigação, por estar de
licença-especial por 45 dias.
05/05/2015. Designação de novo membro para a comissão.
12/05/2015. Declaração de suspeição por membro da comissão.
19/05/2015. Despacho determinando a designação de novo membro.
01/06/2015. Declaração de suspeição de membro da comissão.
11/06/2015. Despacho de designação de membro para a comissão.
Constatação: a notícia de fatos descrito em tese como crime como membro do MP-MA foi registrado na
Procuradoria-Geral de Justiça em 11/02/2015, contudo, aparentemente, não ocorreu a realização de
nenhuma diligência investigatória, em virtude da frequente declaração de suspeição de membros da
comissão e redesignação pela Procuradoria-Geral de Justiça.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Instaurar Reclamação Disciplinar para apurar os fatos.
13 – Número de registro e classe:
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação aos itens 6 e 13, pertinentes à investigação penal
(Procedimento Investigatório Criminal nº 002812-500/2016 e PA nº 1503AD/2015), o ProcuradorGeral de Justiça informou que “ambas da minha atribuição, informo que, recentemente, foi instalada a
Assessoria Especial de Investigação de Ilícitos praticados por agentes políticos detentores de foro por
prerrogativa de função, criada pelo Ato Regulamentar nº 17/2015-GPGJ, no sentido, justamente, de
reorganizar e conferir melhor eficiência aos procedimentos investigatórios da alçada do ProcuradorGeral de Justiça. Dessa forma, esclareço que as investigações penais mencionadas foram chamadas à
ordem e já estão sob análise das Assessoras Lana Cristina Barros Pessoa e Adélia Maria Souza Rodrigues
Morais, com as respectivas portarias de delegação, para adoção das regras procedimentais estatuídas
pela Resolução nº 13/2006-CNMP”.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que “ Foi
instaurado PIC para apuração dos fatos típicos com expedição da Portaria n° 24/2016 de 01 de julho de
2016. Documento 09”.

14 – Número de registro e classe:

Pedido de Providencias nº
12669AD/2015
Objeto: suposta desídia e inércia de membro do MP-MA que resultou em excesso de prazo em prisão
cautelar.
Data dos fatos:
Março a julho de 2015
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:
25.11.2015
Data da instauração:
25.11.2015
Principais andamentos processuais: - Trata-se de remessa pelo TJ-MA de cópia de acórdão em HC,
reconhecendo o constrangimento ilegal, em razão de excesso de prazo na prisão cautelar, por quase nove
meses, sem o recebimento de denúncia, com notícia de possível desídia na atuação de membro do MP-MA,
titular da ação penal.
- De acordo com as informações prestadas pela Promotora de Justiça representada, o impetrante foi preso
em flagrante em 12/02/2015, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/2006,
tendo sido a prisão convertida em preventiva na mesma data.
- Afirma que a defesa requereu liberdade provisória em 23/02/2015, data em que estava afastada em
virtude de férias, tendo se manifestado pelo indeferimento do pedido, em 11/03/2015, oportunidade em
que requereu a devolução dos autos à autoridade policial para a realização de diligências necessárias ao
oferecimento da denúncia.
- Afirma que a Juíza indeferiu o pedido de liberdade provisória e autorizou a devolução dos autos à
Delegacia de Polícia no dia 15.03.2015. O Inquérito Policial só teria retornado ao cartório judicial em julho
do mesmo ano, quando foi oferecida denúncia no dia 04.07.2015.
- Esclarece que a denúncia não havia sido recebida até a data em que prestava as informações, vez que o
advogado constituído pelo acusado não apresentou defesa prévia.
- A decisão de arquivamento do Procedimento Preliminar pela Corregedoria-Geral fundamentou-se nas
informações prestadas pela representada, pontuando-se que o retardamento no oferecimento da
denúncia foi justificado pela remessa do inquérito à Delegacia de Polícia para a realização de diligências,
que foram cumpridas em julho de 2015. Acrescentou-se que, oferecida a denúncia, a defesa deixou
transcorrer o prazo para oferecimento da defesa prévia, razão pela qual determinou-se a nomeação da
Defensoria Pública para patrocinar o acusado. Afirmou-se que a defesa não pode arguir excesso de prazo
quando tiver dado causa à delonga.
Constatação: O excesso de prazo na prisão foi afirmado pelo TJ-MA, que concedeu a ordem para cessar o
constrangimento ilegal, em razão de prisão por cautelar por quase nove meses sem o recebimento da
denúncia.
- Conquanto para a delonga tenha contribuído o não oferecimento da defesa prévia, após o oferecimento
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da denúncia, nota-se que o constrangimento ilegal decorreu inicialmente a partir do retorno do Inquérito à
Delegacia de Polícia para a realização de diligências, onde permaneceu até julho de 2015.
- Como a prisão em flagrante ocorreu em 12.02.2015, conclui-se que decorreram quase 5 meses até o
oferecimento da denúncia em 05.07.2015.
- Em regra, a existência de prova de materialidade e de indícios de autoria necessários para a conversão da
prisão em flagrante em preventiva devem subsidiar o imediato oferecimento de denúncia pelo Promotor de
Justiça, quando do recebimento do Inquérito de Polícia.
- Admite-se o retorno do IP, com réu preso cautelarmente, à Delegacia de Polícia, para a complementação
das diligências, em caráter excepcional, desde que não se ultrapasse razoavelmente o prazo para a
conclusão da investigação e do oferecimento da denúncia.
- Cabe ao Promotor de Justiça, titular da ação penal e responsável pelo controle externo da atividade
policial, zelar para que as investigações se encerrem no prazo legal, especialmente aquelas que se
desenvolvem enquanto o investigado está preso cautelarmente.
- Ao final, o relator determinou a remessa de cópia do HC à Corregedoria-Geral de Justiça e à CorregedoriaGeral do MP-MA.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Solicitar manifestação da Corregedoria-Geral quanto:
1- Ao registrado no item “Constatação”, especialmente sobre a existência de orientação para que os
Promotores de Justiça controlem os prazos dos inquéritos policiais com réus presos, incluindo aqueles
devolvidos à Delegacia de Polícia para a realização de diligências, com vistas a não extrapolar
razoavelmente o prazo para oferecimento de denúncia.
2 - À existência de substituto para o período em que a Promotora de Justiça Patrícia Pereira Espínola
esteve de férias no primeiro semestre de 2015 (Portaria 7620/2014), tendo em vista a resposta
apresentada nos autos de que ela se manifestou no pedido de concessão de liberdade provisória
somente em 11.03.2015, após o retorno de suas férias.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que “ Foi
destacado pela comissão correcional nacional se manifestasse esta Corregedoria-Geral sobre a
existência de orientação para que os Promotores de Justiça Controlem os prazos no trâmite dos
inquéritos policiais com réus presos, incluídos aqueles devolvidos as delegacias. MEDIDAS INTERNAS.
Informa-se a essa Corregedoria Nacional que vige o Ato Regulamentar Conjunto n° 01/2014
GPGJ/CGMP, publicado no dia 3/02/2014, o qual dispõe sobre o dever de zelo pelos prazos, registro e
acompanhamento de Inquéritos Policiais, boletins de atos infracionais, com destaque especial aos seus
art. 4°, 5°, 6°, 7°, 8° e 9°. Quanto à designação de substituto legal para responder em acumulação de
atribuições pela Promotora de Justiça Patrícia Pereira Espínola fora designado o Promotor de Justiça
LUÍS SAMARONE BATALHA CARVALHO com expedição da Portaria n° 7625/2014 GPGJ de 02 de
dezembro de 2014. Documentos 10 e 11.

12. Estágio Probatório
São trinta e nove (39) membros em estágio probatório, divididos em três turmas: a primeira, no total de
vinte (20) membros, tomou posse no dia 28 de agosto de 2015; a segunda, no total de quinze (13)
membros, tomou posse no dia 17 de setembro de 2015; a terceira, no total de seis (06) membros, tomou
posse em 28 de abril de 2016. O quadro total de membros do Ministério Público é trezentos e trinta e oito
(338): trezentos e sete (307) Promotores de Justiça e trinta e um (31) Procuradores de Justiça, vale dizer:
cerca de doze por cento (12%) do quadro do Ministério Público do Estado de Maranhão encontra-se em
estágio probatório.
A Lei Complementar n.° 13/91, que dispões sobre a organização e atribuições do Ministério Público do
Estado de Maranhão, trata do estágio probatório no seu Seção III – “Do Estágio Probatório e
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Vitaliciamento” –, mais especificamente nos artigos 70 “usque” 76. Diz o referido legal: “Os dois primeiros
anos de exercício na carreira são considerados de estágio probatório, durante os quais o Promotor de
Justiça será observado pelos órgãos da Administração Superior do Ministério Público, especialmente sob
os seguintes aspectos: a) idoneidade moral; b) comportamento social; c) competência funcional; d)
dedicação e disciplina; d) pontualidade e assiduidade” (artigo 70). Durante o estágio probatório é vedado
ao Promotor de Justiça afastar-se de suas atividades, salvo as exceções previstas em lei. O CorregedorGeral, que acompanhará e avaliará o desempenho do Promotor de Justiça através de correições,
sindicâncias e outros meios ao seu alcance, encaminhará mensalmente relatório circunstanciado ao
Conselho Superior, propondo no relatório apresentado 90 (noventa) dias antes do término do estágio
probatório, o vitaliciamento, ou não, do Promotor na carreira. (artigo 71). Se a conclusão do último
relatório for contrária à confirmação, o Conselho Superior mandará intimar pessoalmente o interessado,
para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar defesa e requerer a produção de provas (§ 1° do artigo 71).
Decorrido o prazo, com a defesa ou sem ela, e produzidas as provas requeridas, o Conselho Superior, no
prazo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por mais 15 (quinze), decidirá pelo voto da maioria de seus
membros (§ 2° do artigo 71). Da decisão do Conselho Superior caberá recurso para o Colégio de
Procuradores, que decidirá pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, no prazo de 30 (trinta) dias (§
3° do artigo 71). Qualquer membro do Conselho Superior poderá impugnar o vitaliciamento do Promotor
de Justiça, por escrito e motivadamente, aplicando-se, no que couber, os parágrafos anteriores (§ 4° do
artigo 71). Suspende-se, até definitivo julgamento, o exercício funcional do Promotor de Justiça que tiver
impugnado o seu vitaliciamento no decurso do prazo do estágio probatório (artigo 72). O Conselho
Superior decidirá sobre o resultado do estágio probatório pelo voto de maioria de seus membros (artigo
74). A confirmação do Promotor de Justiça na carreira terá lugar em sessão solene do Colégio de
Procuradores (artigo 76).
O Provimento n.° 01/2016, da Corregedoria-Geral do Ministério Público, datado de 11 de março de 2016,
“dispõe sobre o acompanhamento e a avaliação do estágio probatório dos membros do Ministério Público,
para o fim de vitaliciamento, pela Corregedoria-Geral do Ministério Público Estadual.” Dispõe o referido
diploma normativo que todo “Promotor de Justiça em estágio probatório estará sujeito a correição
ordinária anual, bem como a inspeções complementares, se necessário, pelas quais a Corregedoria-Geral
avaliará a conduta e a atividade funcional dos membros vitaliciandos” (artigo 1°). O interstício ente uma e
outra correição ordinária será de, no mínimo, dez (10) meses (§ 1° do artigo 1°). Excepcionalmente, o
Promotor de Justiça em estágio probatório será correicionado após vinte (20) meses de exercício, nos
casos em que tenha sido alterada sua titularidade para outro órgão ministerial (§ 2° do artigo 2°). Serão
relatores dos Processos de Acompanhamento do Estágio Probatório e de Vitaliciamento todos os
Promotores de Justiça Corregedores (§ 3° do artigo 2°). Efetuada a distribuição dos processos, cada
relator, de imediato, encaminhará os autos à Escola Superior do Ministério Público para juntada das
informações pertinentes ao desempenho do membro vitaliciando no tocante às atividades de formação e
de capacitação, caso já tenha sido recebida na Corregedoria (artigo 2°). À avaliação da Escola Superior
quanto à participação no Curso de Iniciação integrar-se-á a atividade de avaliação dos relatórios
circunstanciados, mapas estatísticos e manifestações jurídicas mensais dos primeiros vinte (20) meses de
exercício das funções, constante do relatório mensal apresentado pela Corregedoria (§ 1° do artigo 2°). Na
avaliação das manifestações jurídicas será considerado o exame da estrutura lógico-jurídica das peças
elaboradas, bem como a presteza e a segurança no exercício da função ministerial (§ 2° do artigo 2°).
Durante o estágio, serão considerados, em conjunto, para o fim de avaliação dos membros vitaliciandos, a
constar em relatórios anuais: “I – os aspectos de idoneidade moral, comportamento social, competência
funcional, dedicação e disciplina, e pontualidade e assiduidade, apurados nas correições ordinárias anuais,
distribuídos pelos itens, com as respectivas pontuações possíveis, constantes da tabela do Anexo IV do
Regimento de Correições e Inspeções (Provimento n.° 01/2015-CGMP), com escala de pontuação de 0
(zero) à 10 (dez); II – as atividades constantes dos relatórios circunstanciados e mapas estatísticos
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mensais, com escala de pontuação de 0 (zero) à 10 (dez); III – as manifestações ministeriais, com escala de
pontuação de 0 (zero) à 10 (dez)” (§ 3° do artigo 2°). O relator submeterá o primeiro relatório anual de
avaliação, ao final dos primeiros de (10) meses, à apreciação do Corregedor-Geral do Ministério Público,
seguindo-se a remessa ao Conselho Superior, para conhecimento, para conhecimento, observando o
seguinte: “I – o relator consignará a existência, ou não, de correições ou inspeções derivadas de notícia de
descumprimento de dever funcional do membro em estágio probatório, bem como de eventuais
representações contra a sua atuação, elogios ou penalidades sofridas; II – o relator poderá requisitar
esclarecimentos complementares ou documentos ao membro vitaliciamento ou ao órgão ministerial onde
tenha atuado; III – o relator, se necessário, emitirá recomendações específicas ao vitaliciando; IV – o
relator, após avaliar a totalidade de itens a que se refere o § 3° deste artigo e depois de efetuar o
somatório dos pontos apurados e obter a média aritmética simples (divisão do total alcançado pelo
número 03, correspondente às categorias analisadas, à vista dos elementos informativos então
disponíveis, emitirá um dos seguintes conceitos: a) de 0 (zero) à 03 (três pontos) – I (insuficiente); b) mais
de 03 (três pontos) até 05 (cinco pontos) – R (regular); c) mais de 05 (cinco pontos) até 08 (oito pontos) – B
(bom); ou d) mais de 08 (oito pontos) – E (excelente)” (§ 4° do artigo 2°). O membro do Ministério Público
em estágio probatório será comunicado do conceito recebido, como também orientado, visando à
melhoria e ao aperfeiçoamento do seu desempenho funcional (§ 5° do artigo 2°). O primeiro relatório
anual de avaliação destina-se à definição das necessidades de acompanhamento do Promotor de Justiça
vitaliciando. O relatório final de avaliação/segundo relatório anual presta-se à indicação conclusiva quanto
à confirmação, ou não, na carreira (§ 6° do artigo 2°). A pontuação obtida em cada uma das categorias de
avaliação do estágio ao longo dos primeiros dez (10) meses de atividade funcional a que se refere o § 3°
deste artigo, conforme conste no primeiro relatório anual de avaliação, presta-se à definição da
necessidade de acompanhamento pontual do Promotor de Justiça vitaliciando; e, em face do conceito
Insuficiente ou Regular constante no primeiro relatório anual de avaliação, o Corregedor-Geral poderá
instaurar procedimento especial ou determinar correição ou inspeção, com a finalidade de acompanhar a
atuação funcional do membro do Ministério Público em estágio probatório (§ 7° do artigo 2°). O
Corregedor-Geral poderá solicitar informações sobre a conduta funcional e social do Promotor de Justiça
vitaliciando à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Poder Judiciário, bem como a outros órgãos ou
entidades, a seu critério, pertinentes, preservando o caráter sigiloso das informações, assegurando-se, em
qualquer hipótese, ao vitaliciando sua oitiva acerca das informações prestadas por esses órgãos (§ 8°
artigo 2°). O Corregedor-Geral, sempre que julgar conveniente ou necessário, poderá determinar que o
Promotor de Justiça em estágio probatório participe de atividades de orientação na Corregedoria-Geral do
Ministério Público (§ 9° do artigo 2°). O relatório final de avaliação/segundo relatório anual deve ser
apresentado pelo relator ao Corregedor-Geral do Ministério Público em até trinta (30) dias após o
transcurso dos vinte (20) primeiros meses do estágio, com indicação conclusiva quanto à confirmação na
carreira, inclusive registrando o conceito que justifique tal indicação (§ 10° do artigo 2°). O Promotor de
Justiça em estágio probatório encaminhará à Corregedoria-Geral do Ministério Público, até o dia 05
(cinco) do mês subsequente, relatório mensal e mapa estatístico de atividades, acompanhados de cópia
de cada uma das manifestações jurídicas, de qualquer natureza, que tenha emitido, excetuando-se
apenas aquelas manifestações de mero expediente ou de impulso processual. Nas Promotorias de Justiça
onde se utiliza o Sistema Integrado de Informações (SIMP), o Promotor deverá oficiar à CorregedoriaGeral, no prazo supracitado, apresentando, em lugar do mapa estatístico, o relatório de consolidação das
informações respectivas extraído do SIMP, sem prejuízo do encaminhamento do relatório mensal e da
cópia das manifestações jurídicas (artigo 3°). O relatório mensal deverá ser elaborado de forma
circunstanciada, descrevendo todas as atividades desenvolvidas pelo Promotor de Justiça, dele constando
o número de processos judiciais despachados e de audiências judiciais realizadas e, ainda, dentre outras,
as seguintes atividades extraprocessuais: “a) realização de audiências públicas na sede da Comarca e em
seus Termos; b) realização de reuniões atinentes ao exercício das atribuições ministeriais, solicitadas pela
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comunidade local ou de própria iniciativa, na sede da Comarca e em seus Termos; c) atendimento ao
público e acompanhamento da efetividade do atendimento, na sede da Comarca e em seus Termos; d)
atendimento às partes e aos seus advogados; e) controle e acompanhamento do sistema prisional na
Comarca e em seus Termos; f) envolvimento com as ações, os projetos e as campanhas institucionais; g)
realização de ações, de projetos e/ou campanhas locais em prol do fortalecimento institucional na defesa
dos direitos humanos e do regime democrático” (§ 1° do artigo 3°). As cópias das manifestações jurídicas
serão remetidas à Corregedoria-Geral por meio físico, um uma pasta, para cada mês do estágio
probatório, em sequência cronológica e precedida de índice, com informações referentes ao nome do
membro do Ministério Público, cargo que ocupa, data da posse e relação das Comarcas onde atuou no
período, bem como eventuais afastamentos, férias, licenças e designações (§ 2° do artigo 3°). É facultada
a remessa, pelo vitaliciamento, de documentos que revelem os esforços empreendidos no sentido de
aprimorar sua cultura jurídica, inclusive a publicação de livro, tese, estudo ou artigo, frequência em curso
ou seminário (§ 3° do artigo 3°). As atividades realizadas, constantes dos relatórios circunstanciados e
mapas estatísticos mensais, atribuir-se-ão pontos, entre 0 (zero) e 10 (dez), apurados mediante divisão,
pelo número 02 (dois), do total de pontos obtidos, ao aplicar-se a regra geral de conceituação dos
resultados das correições ordinárias (§ 4° do artigo 3°). Às manifestações a que se refere o “caput” deste
artigo o relator atribuirá nota entre 0 (zero) e 10 (dez), com observância: a) forma gráfica (até 0,5 pontos);
b) qualidade da redação (até 0,5 pontos); c) adequação técnica (até 1,5 pontos); d) sistematização lógica
(até 2,0 pontos); e) conteúdo jurídico (até 2,5 pontos); f) poder de convencimento (até 3,0 pontos) - § 5°
do artigo 3°. As notas para as manifestações jurídicas serão atribuídas mensalmente, constando nos
relatórios emitidos pela Corregedoria-Geral, a cada mês, ao Conselho Superior do Ministério Público. Para
a finalidade de atribuição da nota a constar em cada relatório anual, extrair-se-á a média aritmética das
notas obtidas ao longo de cada período de dez (10) meses (§ 6° do artigo 3°). A Secretaria da
Corregedoria-Geral do Ministério Público anotará em sistema próprio o recebimento do relatório mensal,
juntando-o aos respectivos autos do Processo de Acompanhamento do Estágio Probatório e de
Vitaliciamento, bem como o mapa estatístico de atividades e as cópias das manifestações a que se refere
o “caput” do artigo 3° (artigo 4°). A Secretaria da Corregedoria-Geral do Ministério Público, dez (10) dias
após a dará para encaminhamento, comunicará ao Corregedor-Geral, para as providências cabíveis, quais
os Promotores de Justiça que deixaram de remeter o relatório mensal, bem como o mapa estatístico de
atividades e as cópias das manifestações a que se refere o “caput” do artigo 3° (artigo 5°). O CorregedorGeral do Ministério Público, à vista dos relatórios mensais e anuais apresentados pelo relator em cada
Processo de Acompanhamento do Estágio Probatório e de Vitaliciamento, despachará os autos, adotando
o relatório final de avaliação/segundo relatório anual ou, se não o aprovar, oferecendo relatório
substitutivo, e os remeterá ao Conselho Superior para a adoção das medidas cabíveis (artigo 6°). Para a
obtenção dos dados necessários ao aperfeiçoamento e à orientação dos Promotores em estágio
probatório, a Corregedoria-Geral do Ministério Público, quando conveniente, solicitará informações aos
Promotores de Justiça que tenham sido substituídos ou auxiliados por aqueles (artigo 7°). Todos os
documentos referentes ao estágio probatório são de caráter reservado e o assentamento funcional
respectivo deverá ser mantido em regime confidencial (artigo 8°).
São cinco Promotores de Justiça que assessoram o Corregedor-Geral. Há uma vinculação do PromotorCorregedor ao Promotor de Justiça em estágio probatório.
Não se faz sensível, ao longo do estágio probatório, obrigatoriedade, de natureza legal ou normativa, no
sentido de que o Promotor de Justiça em estágio probatório tenha que, efetivamente, durante o biênio,
realizar trabalhos de plenário no Tribunal de Júri.
Não há, no histórico do Ministério Público do Estado de Maranhão, notícia de não vitaliciamento de
Membro em estágio probatório.
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Não há avaliação psicológica ou psiquiátrica dos Promotores de Justiça ao longo do estágio probatório. Há
exame psicotécnico para fins de ingresso. O Ministério Público do Estado do Maranhão, até o ano de
2007, tinha avaliação psiquiátrica dos membros em estágio probatório, mas tal serviço foi desativado.
Há prévio curso de formação dos Promotores de Justiça em estágio probatório, realizado pela Escola
Superior do Ministério Público em parceria com a Corregedoria-Geral. Aliás, a Corregedoria-Geral do
Ministério Público é encarregada da programação, acompanhamento pedagógico e planejamento.
A título de ilustração, transcreve-se conclusão de relatório mensal de acompanhamento de estágio
probatório do Promotor de Justiça Ariano Tércio Silva de Aguiar, mês de dezembro de 2015, a saber:
“CONCLUSÃO:
Assim, considerando a situação na presente data, o Promotor de Justiça vitaliciando, Doutor Ariano Tércio
Silva de Aguiar, não respondeu e nem responde a processo disciplinar até o momento, tanto quanto revela
o material analisado, não apresenta mácula no exercício de suas funções que esteja apta a vedar seu
possível vitaliciamento no momento oportuno. Considerando, ainda, o que foi verificado, sugere-se:
1) Medidas necessárias a prevenir erros, corrigir problemas e aprimorar o serviço desenvolvido:
prejudicado.
2) Notificações, recomendações e orientações ao Promotor de Justiça vitaliciando, visando à correção de
erros, omissões ou abusos, e buscando a regularidade dos serviços: atenção no pedido de condenações nas
denúncias.
3) Medidas disciplinares a adotar na órbita das atribuições da Corregedoria-Geral: prejudicado.
4) Indicação de medidas de caráter disciplinar e/ou administrativas fora da órbita de atribuições da
Corregedoria-Geral: prejudicado.”
Importa destacar que três (03) Promotores de Justiça em estágio probatório estão autorizados a residir
fora da sede da Promotoria.
A contagem do tempo de serviço para efeitos do estágio probatório é feita com base no artigo 100,
incisos, da Lei Estadual 13/91, não sendo computado para efeitos de vitaliciamento: a) férias, b) licença
especial, c) casamento, até 08 (oito) dias, d) luto, até 08 (dias), por falecimento de cônjuge, ascendente,
descendente ou irmãos, sogros, noras e genros, e) exercício de cargo em comissão de nível equivalente ou
maior, f) exercício de cargo eletivo ou concorrer à respectiva eleição; g) licença para tratamento de saúde;
h) licença por motivo de doença em pessoa da família; i) licença paternidade ou maternidade; j) curso ou
seminário de aperfeiçoamento e estudos, no País ou no exterior, de duração máxima de 02 (dois) anos e
mediante prévia autorização do Conselho Superior do Ministério Público, k) disponibilidade remunerada,
exceto para a promoção, em caso de afastamento decorrente de punição; l) período de trânsito; m)
convocação para serviço militar ou outros obrigatórios; n) prisão, quando absolvido por decisão passada
em julgado ou dela não resultar processo e condenação; o) designação do Procurador-Geral de Justiça
para: o.1) realização de atividades de relevância para a Instituição; o.2) direção da Escola Superior do
Ministério Público; p) exercício de cargos ou de funções de direção de associação representatividade de
classe; q) exercício de atividades em organismos estatais afetos à área de atuação do Ministério Público; r)
exercício de cargos de confiança na administração do Ministério Público e de seus órgãos auxiliares.
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.
3° Considerando que os Promotores de Justiça em estágio probatório estão autorizados a residir fora da
sede da Promotoria, é conveniente ampliar, no âmbito da Corregedoria Nacional, os elementos de
cognição sobre tal “thema”, mormente porque há indícios no sentido de que a exceção de que trata a
Constituição Federal é indevidamente ampliada pelos marcos regulatórios editados no âmbito dos
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Estados. No âmbito do Ministério Público do Estado do Maranhão, autoriza-se a moradia fora da sede da
Promotoria para distância de até 100km.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que “ Neste
item foram destacadas duas orientações a esta Corregedoria-Geral: i. (1) adotar medidas para que todos
os Promotores de Justiça em estágio probatório realizem atividades perante o Plenário do Tribunal do
Júri, e que (2) ao longo do estágio probatório tenham acompanhamento psicológico. ii. MEDIDAS
INTERNAS: quanto ao item (1) este Corregedor-Geral determinou inclusão, no planejamento dos
módulos de formação e capacitação continuada, de atividades dirigidas aos vitaliciandos perante o
Plenário doTribunal do Júri, ao tempo em que informa que vários dentre os atuais vitaliciandos já
realizaram sustentação perante o Pleno Popular. Quanto ao item (2) oficiou este Corregedor-Geral do
senhor Procurador-Geral de Justiça para que promova a instalação dos serviços de acompanhamento
psicológico, a ser oferecido junto aos serviços médicos institucionais, aos membros da instituição,
notadamente aos vitaliciandos. Referente ao item (3) residência fora da comarca de lotação, registra-se
que são aplicadas as normas vigentes, respeitando-se a autorização legal, em especial a Rés. n° 112 de
2014 CNMP, bem como o Ato Regulamentar n° 03/2008 e da Ordem de Serviços n° 02/2016 CGMPMA
que determina a inclusão das Promotorias de Justiça, no calendário anual de correições ordinárias, cujos
titulares estejam autorizados a residirem fora das respectivas comarcas de lotação”.

13. Correições e Inspeções
A disciplina da atividade fiscalizatória dos membros do Ministério Público do Estado do Maranhão
encontra referência na Lei Complementar n.° 13/91, na seção de que trata das correições. Reza o artigo
136 do referido diploma legal que as correições dos serviços do Ministério Público serão permanentes,
ordinárias e extraordinárias. As correições permanentes serão realizadas pelo Procurador-Geral e pelos
Procuradores de Justiça nos autos que oficiarem, remetendo relatório do desempenho funcional do
Promotor de Justiça ao Corregedor-Geral (artigo 136, parágrafo único). A cada semestre o CorregedorGeral apresentará ao Conselho Superior, para sugestões, relação de, no mínimo, 10 (dez) Promotorias de
Justiça do interior, 05 (cinco) da Capital e 02 (duas) Procuradorias de Justiça, para visita de correições
ordinárias (artigo 137). As correições ordinárias em Procuradoria de Justiça serão realizadas pessoalmente
pelo Corregedor-Geral (artigo 137, parágrafo único). As correições extraordinárias serão realizadas
pessoalmente pelo Corregedor-Geral, de ofício ou por determinação do Procurador-Geral, do Colégio de
Procuradores ou do Conselho Superior (artigo 138). O Corregedor-Geral poderá delegar as suas funções,
em caso de correições ordinárias nas Promotorias, a Promotor de Justiça de entrância superior (artigo
139).
O Provimento n.° 01/2015, da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Maranhão, por sua
vez, disciplina o regimento das correições e inspeções. De fato, o referido diploma normativo estabelece
que a Corregedoria-Geral do Ministério Público realizará inspeções nas Procuradorias de Justiça, com o
objetivo de verificar a regularidade do serviço e a eficiência da atividade do órgão de execução ou do
membro da Instituição ali oficiante, adotando ou orientando em face de eventuais problemas
constatados, obedecidas as seguintes diretrizes: I – no intervalo de três anos será realizada, pelo menos,
uma correição ordinária em cada Promotoria de Justiça, bem como uma inspeção ordinária em cada
Procuradoria de Justiça; e II – as correições extraordinárias e as inspeções em Promotorias de Justiça, bem
como as inspeções extraordinárias em Procuradorias de Justiça, serão realizadas sempre que houver
necessidade (artigo 1°). Nos termos do provimento em questão: a) Correição Ordinária e Inspeção
Ordinária são os procedimentos realizados, respectivamente, em Promotorias de Justiça e Procuradorias
de Justiça, destinados a verificar a regularidade do serviço, a metodologia adotada, a eficiência e
pontualidade do membro do Ministério Público no exercício de suas funções, o cumprimento das
obrigações legais e das determinações e recomendações do Conselho Nacional do Ministério Público, da
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Procuradoria-Geral de Justiça, da Corregedoria-Geral do Ministério Público e dos demais órgãos da
Administração Superior, bem como sua participação nas atividades do órgão de execução a que pertença,
o cumprimento das metas estabelecidas nos seus planos ou programas de atuação, como também a
colaboração e a contribuição para execução dos programas ou projetos especiais instituídos pelo
Ministério Público, tudo com o fito de obter a avaliação objetiva do funcionamento do órgão de execução
e da conduta do membro da Instituição. b) Correição Extraordinária e Inspeção Extraordinária são os
procedimentos de fiscalização e avaliação, realizados sempre que houver necessidade, respectivamente,
em Promotorias de Justiça e Procuradorias de Justiça, por deliberação do Conselho Nacional do Ministério
Público ou iniciativa do Corregedor-Geral, de ofício ou por provocação dos demais órgãos da
Administração Superior do Ministério Público ou de qualquer interessado, em face de notícias ou
reclamações relativas a falhas e deficiências do serviço da Instituição, omissões ou abusos que possam
comprometer a atuação do órgão, o prestígio da Instituição ou a regularidade de suas atividades. c)
Inspeção em Promotorias de Justiça é o procedimento de fiscalização, realizado sempre que houver
necessidade, por deliberação do Conselho Nacional do Ministério Público ou iniciativa do CorregedorGeral, de ofício ou por provocação dos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público,
em face da necessidade de avaliação, em caráter de urgência, da atuação de determinado membro do
Ministério Público, bem como da necessidade de verificar determinada situação cuja ciência não tenha
resultado de notícia ou reclamação relativa à falha, deficiência, omissão ou abuso de que trata a correição
extraordinária. d) Correição permanente é o procedimento de fiscalização e avaliação do desempenho
funcional dos Promotores de Justiça, realizado pelo Procurador-Geral de Justiça e pelos Procuradores de
Justiça a partir da análise dos autos que oficiarem. Nas correições e inspeções serão mantidos, tanto
quanto possível, contados com magistrados e outras autoridades locais, além de representantes da
Ordem dos Advogados do Brasil, onde houver, disponibilizando, também, o acesso de partes,
representantes de segmentos sociais ou qualquer cidadão, que pretendem apresentar sugestões ou
formular reclamações acerca dos serviços prestados pelo órgão do Ministério Público ou da conduta do
membro da Instituição, objetos do procedimento (artigo 3°). Nas correições e inspeções poderão realizarse audiências públicas com objetivo de ouvir notícias, sugestões ou reclamações de representantes da
comunidade acerca do funcionamento do órgão do Ministério Público ou da conduta do membro da
Instituição, objetos do procedimento visando ao aperfeiçoamento dos serviços prestados. A CorregedoriaGeral, seu relatório conclusivo do trabalho correcional disciplinado no ato normativo em comento, adota
sistema de avaliação por pontos. Em casos tais, são avaliados: i) a atuação do membro do Ministério
Público sob o seu aspecto moral e intelectual; ii) a dedicação ao cargo, a capacidade de trabalho e a
eficiência do serviço, inclusive quanto à residência na Comarca e o comparecimento ao expediente
normal do Fórum.
Em relatório de inspeção examinado ao concreto – 5° cargo da Promotoria de Justiça de Açailândia,
Doutora Camila Gaspar Leite, com atribuições na defesa do consumidor, cidadania, conflitos agrários,
precatórias criminais e controle externo da atividade policial civil – foram lançadas as seguintes
conclusões:
“(...) Considerando o somatório dos pontos obtidos e os conceitos possíveis, nos termos do artigo 51, § 3°,
do Regimento de Correições e Inspeções, atribui-se a Doutora Camila Gaspar Leite, membro do Ministério
Público Estadual identificada nesta Secção e nas duas precedentes do presente Relatório, o conceito
excelente, tendo em vista o apurado no procedimento correcional a que foi submetido no dia 20 de
outubro de 2015.
Ademais, impõe-se observar o que segue, como exige o Regimento de Correições e Inspeções, a respeito do
supracitado membro do Ministério Público:
a) Nível do seu depoimento funcional
a.1) Dedicação ao cargo, capacidade intelectual e de trabalho, bem como eficiência ao serviço:
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Pela observação ‘in loco’ e anotações resultantes da correição, constata-se que a correcionada comparece
diariamente ao seu local de trabalho, portanto, é dedicada e, pelas peças apresentadas para análise da
comissão correcional, ficou demonstrado que tem excelente capacidade intelectual, considerando a
qualidade das peças produzidas, excelente organização administrativa, dedicação e impulso dos
procedimentos administrativos ‘lato sensu’.
a.2) Residência na Comarca onde atua e comparecimento ao expediente normal do Fórum:
Conforme consta na Secção II, a correicionada reside na Comarca e cumpre seu horário de expediente,
bem como o efetivo comparecimento às audiências judiciais no Fórum.
a.3) Participação e colaboração efetiva nas atividades do órgão de execução:
Pelo que foi observado, a correicionada colabora e participa de forma efetiva para manter em
funcionamento todos os serviços da Promotoria de Justiça, supervisionando os trabalhos e a organização
administrativa, impulsionando os procedimentos administrativos ‘lato sensu’ existentes na 5ª Promotoria
de Justiça. Além disso, registre-se que a correicionada sempre demonstrou disposição para colaborar com
a instituição quando solicitada a responder cumulativamente por outros órgãos de execução de
Açailândia, inclusive de outras Comarcas (p. ex.: Buriticupu), conforme constatado nos itens anteriores
deste relatório.
a) Conduta moral:
Não há registro de qualquer fato que desabone a conduta da Promotora de Justiça correicionada.
b) Boas práticas observadas no órgão de execução: Não há registro.
c) Irregularidades constatadas: Arquivamento de Notícia de Fato em matéria criminal, diretamente na
Promotoria, sem formalização perante o juízo competente.
d) Medidas necessárias a prevenir erros, corrigir problemas e aprimorar o serviço desenvolvido: Arquivar
as Notícias de Fato em matéria criminal e Procedimentos Investigatórios Criminais perante o juízo
competente, na forma do artigo 28 do Código de Processo Penal e artigo 15 da Resolução n.° 13/2006CNMP. Providência já adotada na Promotoria de Justiça.
e) Medidas disciplinares a adotar na órbita das atribuições da Corregedoria-Geral: Não há.
8) Notificações, Recomendações e Orientações à Doutora Camila Gaspar Leite, visando à correção de
erros, omissões ou abusos, e buscando a regularidade dos serviços:
a) Lançamento das atividades extrajudiciais no SIMP.
b) Registro de todos os atendimentos ao público, uma vez que no SIMP não constam os realizados para
simples informação ou orientação (caso de rápido atendimento).
c) Atualização da pasta física ou da pasta eletrônica referentes aos atos e correspondências oriundos da
Administração Superior do MP.
d) Lavratura do termo de exercício da assessora da Promotora, não realizado em decorrência de
orientação equivocada oriunda da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, uma vez que a assessora foi
relotada, isto é, serviu anteriormente na Promotoria de Itinga/MA – providência imediatamente adotada.
e) Arquivamento por via judicial dos seguintes procedimentos de natureza criminal, já arquivados na
Promotoria nas datas constantes entre parênteses: NF n.° 010/2014 (20.12.2015), PIC n.° 01/2014
(06.02.2015) e PIC n.° 01/2015 (25.05.2015) – providência imediatamente adotada, com a elaboração das
promoções de arquivamento e consequente ajuizamento.
9. Sugestões de medidas de caráter disciplinar e/ou administrativas fora da órbita de atribuições da
Corregedoria-Geral: Não há.”
O relatório de correição examina, também, os procedimentos extrajudiciais em trâmite na Promotoria de
Justiça, atendimento ao público, moradia na Comarca, inspeções nos estabelecimentos penais e policiais,
exercício do magistério, audiências públicas, dentre outros. Em relação ao Tribunal do Júri, não há exame
das atas das sessões realizadas.
Foram realizadas as seguintes inspeções/correições:
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a) No ano de 2013, foram realizadas 31 (trinta e uma) correições e 43 (quarenta e três) inspeções nos
cargos das Promotorias de Justiça.
b) No ano de 2014, foram realizadas 19 (dezenove) correições e 68 (sessenta e oito) inspeções nos cargos
das Promotorias de Justiça.
c) No ano de 2015, foram realizadas 48 (quarenta e oito) correições e 14 (quatorze) inspeções nos cargos
das Promotorias de Justiça. Foram realizadas, ainda, 32 (trinta e duas) inspeções nos cargos da
Procuradoria de Justiça.
Determinações/recomendações:
Recomenda-se que nas inspeções/correições proceda-se a análise, também, através do exame, “v.g.”, das
atas de julgamento, do desempenho do membro do Ministério Público nos trabalhos de Plenário do
Tribunal do Júri.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que “ neste
item foi sugerido pela comissão correcional nacional fosse procedida a análise do desempenho do
membro correcionado ou inspecionado, mediante o exame de atas de julgamento das sessões de
Plenário do Tribunal do Júri. i. MEDIDA INTERNA: Determinou este Corregedor-Geral a inclusão do
item avaliativo no roteiro de correição e de inspeção.

14. Resoluções do CNMP
14.1. Controle Externo da Atividade Policial (Res. nº 20/CNMP): As visitas semestrais à s unidades
policiais tornaram-se obrigatórias mediante alteração da Resolução CNMP 20/2007, por meio da
Resolução CNMP 121/2015, de março de 2015. A primeira visita, seguindo-se a nova sistemática, ocorreu
entre os meses de abril e maio do ano de 2015. A segunda visita ocorreu em outubro e novembro de
2015. Segundo relatório enviado pela Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade
Policial e Segurança Pública, o Estado do Maranhão possui 311 unidades policiais cadastradas, dentre as
quais 81 não tiveram os respectivos relatórios preenchidos em relação à primeira visita. Em relação à
segunda visita, não foram encaminhados os relatórios de 111 unidades policiais. A informação quanto ao
nı ́vel de preenchimento foi atualizada em 18/03/16, mediante consulta ao sistema de resoluções do
CNMP. As duas visitas às três unidades de medicina legal e às três unidades de perícia criminal foram
realizadas no ano de 2015. Segundo informações da servidora Anne Caroline Souza de Almeida, algumas
Delegacias de Polícia não existem mais (foram desativadas) e outras nunca existiram (não tem nem
prédio). Em 31/07/15, foi expedido o Ofício-Circular nº 18/2015 cobrando a realização das visitas
pendentes. O Setor de Estatística possui uma planilha eletrônica na qual faz o controle dos relatórios de
visitas, validação e pendências. Também foram expedidos e-mails específicos para os membros que não
encaminharam os relatórios de visita.
Há necessidade de aprimorar o controle e determinar providências de natureza disciplinar no caso de não
atendimento da Resolução pelos Promotores de Justiça.
Durante a inspeção, foi fornecida lista de Delegacias desativadas com o respectivo ofício solicitando a
alteração no sistema da Comissão de Sistema Prisional , controle externo da atividade policial e segurança
pública.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que “
Necessidade de adoção de aprimoramento do controle das Resoluções n° 20, 56, 67, 68, 71. Referência
aos subitens 14.1, 14.4 e 14.5. MEDIDAS INTERNAS: Foram expedidas as Ordens de Serviços n° 03, n° 04
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e n° 05, todas de 23 de junho de 2016, visando disciplinar e ordenar o controle mais efetivo no
cumprimento daquelas resoluções. Documentos 12,13 e 14”.

14.2. Interceptação telefônica (Res. nº 36/CNMP): Não existe ato local regulamentando o assunto. Os
Promotores de Justiça encaminham mensalmente um ofício informando se existem ou não interceptações
telefônicas na comarca. No ano 2016 nenhuma interceptação telefônica foi informada pelos membros do
Ministério Público.
Há necessidade de se aprimorar o controle e determinar providências de natureza disciplinar em caso de
não atendimento da Resolução pelos Promotores de Justiça.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que “ quanto
ao item 14.2, vigem no âmbito do Ministério Público Maranhense o Ato Regulamentar Conjunto n°
01/2010 GPGJ/CGMP de 14/07/10, bem como o Provimento n° 01/2009 CGMP de 27 de maio de 2009,
ambos disciplinando o cumprimento da RÉS n° 36/2009 CNMP. MEDIDA INTERNA: Determinei o
reencaminhamento a todos os membros do Ministério Público do Estado do Maranhão mediante
expedição de ofício circular o inteiro teor dos referidos atos normativos internos. Documentos 15 e 16;

14.3. Cronograma de inspeções e correições (Res. nº 43/CNMP):
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
7ª, 10ª e 13ª Promotorias de Justiça Criminais da comarca de São Luís e 3ª, 4ª, 5ª, 9ª
Promotorias de Justiça Especializadas da comarca de São Luís (Portaria nº 01/2016CGMP)
11ª, 12ª, 15ª, 19ª, 22ª, 23ª e 24ª Promotorias de Justiça Especializadas da comarca de
São Luís (Portaria nº 01/2016-CGMP)

Data
19 a 22/01/16

20 a 28/01/16

25ª, 29ª, 32ª, 33ª Promotorias de Justiça Especializadas da comarca de São Luís
1º a 03/02/2016
(Portaria nº 02/2016-CGMP)
14ª, 27ª, 36ª, 38ª, 39ª Promotorias de Justiça Especializadas da comarca de São Luís
(Portaria nº 03/2016-CGMP)
1ª Procuradoria de Justiça Criminal – Dr. Suvamy/4ª Procuradoria de Justiça Cível –
Dr. Francisco das Chagas Barros de Sousa/4ª Procuradoria de Justiça Cível – Dr. Carlos
Jorge Silva Avelar/2ª Procuradoria de Justiça Cível – Dra. Sandra Lúcia Mendes Elouf:
(Portaria nº 04/2016-CGMP)
5ª PJ da comarca de Santa Inês

15 a 18/02/16

29/02/16

Fevereiro/2016

1ª Procuradoria de Justiça Criminal – Dr. Eduardo Jorge Hiluy Nicolau/4ª Procuradoria
Fevereiro/2016
de Justiça Cível – Dr. José Henrique Marques Moreira
Promotoria de Justiça da comarca de São Vicente de Férrer/Promotoria de Justiça da
comarca de Olinda Nova/Promotoria de Justiça da comarca de Bequimão (Portaria nº
05/2016-CGMP)
Promotoria de Justiça da comarca de Amarante do Maranhão (Portaria nº 05/2016CGMP)
Promotoria de Justiça da comarca de Olho D'Água das Cunhãs/Promotoria de Justiça
da comarca de Dom Pedro/Promotoria de Justiça da comarca de Paulo
Ramos/Promotoria de Justiça da comarca de Santo Antônio dos Lopes (Portaria nº
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06/2016-CGMP)
Promotoria de Justiça da comarca de Igarapé Grande/Promotoria de Justiça da
comarca de Carolina/Promotoria de Justiça da comarca de Urbano
Santos/Promotoria de Justiça da comarca de Esperantinópolis/Promotoria de Justiça
da comarca de Riachão/Promotoria de Justiça da comarca de Turiaçu/Promotoria de
Justiça da comarca de Pio XII/Promotoria de Justiça da comarca de Cedral/Promotoria
de Justiça da comarca de Pastos Bons/Promotoria de Justiça da comarca de
Magalhães de Almeida/Promotoria de Justiça da comarca de Itinga do Maranhão

Março/2016

Promotoria de Justiça da comarca de Buriti Bravo/Promotoria de Justiça da comarca
de São Domingos do Maranhão/Promotoria de Justiça da comarca de Passagem
Franca/Promotoria de Justiça da comarca de Bom Jardim/Promotoria de Justiça da
comarca de Carutapera/Promotoria de Justiça da comarca de São
Bernardo/Promotoria de Justiça da comarca de Cantanhede/Promotoria de Justiça da
comarca de Loreto/Promotoria de Justiça da comarca de Penalva/Promotoria de
Justiça da comarca de Bacuri/Promotoria de Justiça da comarca de
Mirinzal/Promotoria de Justiça da comarca de Santa Quitéria do
Maranhão/Promotoria de Justiça da comarca de Joselândia/Promotoria de Justiça da
comarca de São Raimundo das Mangabeiras

Abril/2016

Promotoria de Justiça da comarca de São Domingos do Azeitão/Promotoria de Justiça
da comarca de São Pedro da Água Branca/Promotoria de Justiça da comarca de Alto
Parnaíba/Promotoria de Justiça da comarca de Sucupira do Norte/Promotoria de
Justiça da comarca de Cândido Mendes/Promotoria de Justiça da comarca de
Arame/Promotoria de Justiça da comarca de Tasso Fragoso/Promotor de Justiça
Substituto: Francisco Thiago da Silva Rabelo/Promotor de Justiça Substituto: Diego
Messala Pinheiro da Silva/Promotoria de Justiça da comarca de Poção de Pedras:
Raquel Madeira Reis

Maio/2016

Promotoria de Justiça da comarca de Santa Luzia do Paruá/Promotoria de Justiça da
comarca de Cururupu/Promotoria de Justiça da comarca de Matinha/Promotoria de
Justiça da comarca de Buriti/1ª e 2ª Promotorias de Justiça da comarca de Zé Doca/1ª
e 2ª Promotorias de Justiça da comarca de Vitorino Freire/1ª e 2ª Promotorias de
Justiça da comarca de Coroatá

Junho/2016

Promotoria de Justiça da comarca de Barão de Grajaú/2ª Promotoria de Justiça
Especializada da comarca de Timon/3ª Promotoria de Justiça da comarca de
Itapecuru-Mirim/7ª Promotoria de Justiça Criminal da comarca de Imperatriz/2ª, 4ª,
6ª e 7ª Promotorias de Justiça da comarca de Caxias/Promotoria de Justiça da
comarca de Montes Altos/Promotoria de Justiça da comarca de Matões

Julho/2016

1ª e 2ª Promotorias de Justiça da comarca de João Lisboa/1ª , 4ª e 6ª Promotorias de
Justiça da comarca de Açailândia/Promotoria de Justiça da comarca de
Morros/Promotoria de Justiça da comarca de Santa Rita/Promotoria de Justiça da
comarca de Parnarama/Promotoria de Justiça da comarca de Alcântara/Promotoria
de Justiça da comarca de São Luís Gonzaga

Agosto/2016

1ª e 2ª Promotorias de Justiça Especializadas da comarca de Timon/1ª, 2ª e 3ª
Promotorias de Justiça Criminais da comarca de Timon/1ª, 3ª e 4ª Promotorias de
Setembro/2016
Justiça Cíveis da comarca de Timon/1ª Promotoria de Justiça de Substituição Plena da
comarca de Timon/2ª Procuradoria de Justiça Cível – Dra. Clodenilza Ribeiro
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Ferreira/1ª Procuradoria de Justiça Cível – Dr. Marco Antônio Anchieta Guerreiro
Promotoria de Justiça da comarca de Anajatuba/Promotoria de Justiça da comarca de
Governador Eugênio Barros/Promotoria de Justiça da comarca de Guimarães
/Promotoria de Justiça da comarca de Vitória do Mearim/Promotoria de Justiça da
comarca de Humberto de Campos/1ª e 2ª Promotorias de Justiça da comarca de
Araioses/1ª e 2ª Promotorias de Justiça da comarca de Chapadinha/1ª e 2ª
Promotorias de Justiça da comarca de Coelho Neto

Outubro/2016

1ª Promotoria de Justiça Criminal da comarca de Imperatriz/2ª Promotoria de Justiça
da comarca de Itapecuru-Mirim/2ª Promotoria de Justiça da comarca de Rosário/2ª
Promotoria de Justiça Especializada da comarca de Timon/Promotoria de Justiça da
comarca de Santa Helena/1ª, 5ª, 16ª e 20ª Promotorias de Justiça Cíveis da comarca
da Ilha de São Luís/1ª, 6ª, 25ª, 28ª, 34ª Promotorias de Justiça Criminais da comarca Novembro/2016
da Ilha de São Luís/1ª, 2ª, 8ª, 17ª, 20ª , 26ª, 28ª, 30ª, 34ª, Promotorias de Justiça
Especializadas da comarca da Ilha de São Luís/2ª, 3ª, 6ª e 19ª Promotorias de Justiça
de Substituição Plena da comarca da Ilha de São Luís/1ª Promotoria de Justiça da
comarca de Santa Luzia/Promotoria de Justiça da comarca de Barreirinhas

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que “ quanto
ao item 14.3, não houve ressalvas”.

14.4. Inspeções em estabelecimentos prisionais (Res. nº 56/CNMP): Segundo informações prestadas pela
Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, o Estado do
Maranhão possui 37 estabelecimentos prisionais cadastrados. Até março de 2015, a Resolução CNMP
56/2010 estabelecia o envio mensal dos relatórios. Atualmente, são três relatórios trimestrais e um anual,
a serem enviados de acordo com o cronograma informado pelo Conselho Nacional, em virtude de
alteração levada a efeito pela Resolução-CNMP 120/2015. O relatório da Comissão demonstra diversas
unidades prisionais do Estado do Maranhão sem o respectivo relatório, conforme extrato retirado na data
de 18/03/16 do sistema do CNMP. O controle local é realizado pelo Setor de Estatística, ficando a cargo da
servidora Anne Caroline Souza de Almeida. Existe uma planilha eletrônica com o registro dos relatórios,
validação e pendências. Não foi encaminhado ofı́cio de cobrança até a presente data da ausência de
visitas.
Há necessidade de aprimorar o controle e determinar providências de natureza disciplinar em caso de não
atendimento da Resolução pelos Promotores de Justiça.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que “
Necessidade de adoção de aprimoramento do controle das Resoluções n° 20, 56, 67, 68, 71. Referência
aos subitens 14.1, 14.4 e 14.5. MEDIDAS INTERNAS: Foram expedidas as Ordens de Serviços n° 03, n° 04
e n° 05, todas de 23 de junho de 2016, visando disciplinar e ordenar o controle mais efetivo no
cumprimento daquelas resoluções. Documentos 12,13 e 14”.

14.5. Fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e
semiliberdade (Res. nº 67/CNMP): O controle local é realizado pelo Setor de Estatística da CG. Segundo a
servidora Anne Caroline Souza de Almeida, na capital não há problemas com o preenchimento. Existe uma
planilha apenas com o nome da entidade e membro responsável pelo preenchimento. O controle é
deficitário, pois o Setor não sabe informar quem não realizou as visitas.
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Há necessidade de aprimorar o controle e determinar providências de natureza disciplinar em caso de não
atendimento da Resolução pelos Promotores de Justiça.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que “
Necessidade de adoção de aprimoramento do controle das Resoluções n° 20, 56, 67, 68, 71. Referência
aos subitens 14.1, 14.4 e 14.5. MEDIDAS INTERNAS: Foram expedidas as Ordens de Serviços n° 03, n° 04
e n° 05, todas de 23 de junho de 2016, visando disciplinar e ordenar o controle mais efetivo no
cumprimento daquelas resoluções. Documentos 12,13 e 14”.

14.6. Indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares (Res. nº 68/CNMP):
Não foram constatadas nos pedidos de providências e em três sindicâncias. Uma delas foi a instaurada
pela Portaria Reservada nº 3/2016. Questionada, a servidora Keila, relatou que não foram colocadas
etiquetas em algumas sindicâncias por dificuldade de verificar o enquadramento dos fatos.
Nos procedimentos preliminares também há necessidade de constar o termo prescricional na capa.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que “
Necessidade de adoção de aprimoramento do controle das Resoluções n° 20, 56, 67, 68, 71. Referência
aos subitens 14.1, 14.4 e 14.5. MEDIDAS INTERNAS: Foram expedidas as Ordens de Serviços n° 03, n° 04
e n° 05, todas de 23 de junho de 2016, visando disciplinar e ordenar o controle mais efetivo no
cumprimento daquelas resoluções. Documentos 12,13 e 14”. Acrescentou, ainda, que “ Quanto ao item
14. 6. MEDIDA INTERNA: Determinei maior rigor no cumprimento do disposto na RÉS n° 68/CNMP”.

14.7. Inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (Res. nº
71/CNMP): O controle local é realizado pelo Setor de Estatística da CG. Segundo a servidora Anne Caroline
Souza de Almeida, na capital não há problemas com o preenchimento. Existe uma planilha apenas com o
nome da entidade e membro responsável pelo preenchimento. O controle é deficitário, pois o Setor não
sabe informar quem não realizou as visitas.
Há necessidade de aprimorar o controle e determinar providências de natureza disciplinar no caso de não
atendimento.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que “
Necessidade de adoção de aprimoramento do controle das Resoluções n° 20, 56, 67, 68, 71. Referência
aos subitens 14.1, 14.4 e 14.5. MEDIDAS INTERNAS: Foram expedidas as Ordens de Serviços n° 03, n° 04
e n° 05, todas de 23 de junho de 2016, visando disciplinar e ordenar o controle mais efetivo no
cumprimento daquelas resoluções. Documentos 12,13 e 14”. Acrescentou, ainda, que “quanto ao item
14.7. MEDIDA INTERNA: Oficiei ao senhor Procurador-Geral de Justiça para que promova a
regulamentação da Rés n° 71/CNMP no âmbito deste Ministério Público face à necessidade de previsão
de disponibilidade de serviços auxiliares especializados aos membros ministeriais, constituídos de
profissionais de Serviço Social, Psicologia e Pedagogia”.

14.8. Controle do exercício do magistério (Res. nº 73/CNMP): O controle fica a cargo do Apoio aos
Promotores Corregedores, sob a responsabilidade da servidora Keila Renata Brandão Moraes Dias.
Anualmente são expedidos ofícios circulares para os Procuradores de Justiça, Promotores de Justiça e
entidades de ensino superior do Estado do Maranhão. Após as respostas, as informações são cruzadas e
os dados são inseridos em um sistema provisório de controle (a funcionalidade está sendo desenvolvida
em um novo sistema que abrangerá todas as informações dos membros). Foram apresentados dois ofícios
circulares (03/2015, de 25/02/15 e 06/2015, de 25/03/16). A informação sobre o exercício do magistério
referente ao ano de 2015 não foi encaminhada ao CNMP. Houve um problema com dois Promotores de
Justiça que estavam lecionando no período matutino (um dia na semana). Foram instaurados dois
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procedimentos preliminares disciplinares (7358AD/2015 - Carlos Henrique Rodrigues Vieira e
7359AD/2015 - Herbert Costa Figueiredo). Um deles já foi arquivado decido à adequação dos horários e a
confirmação por parte da entidade de ensino. No outro, o membro informou que adequou seu horário.
Estão aguardando a conformação da instituição de ensino. O ofício (362/2016-CGMP-ASS) ao CNMP já
está pronto e assinado pelo Corregedor-Geral, aguardando remessa.

15. Em relação ao Colégio de Procuradores
Foi detectado, pela equipe de inspeção da Corregedoria Nacional do CNMP, aparentes ausências
injustificadas de Procuradores de Justiça às Sessões do Colegiado. Considerando que o comparecimento é
dever funcional dos Procuradores de Justiça que fazem parte do Órgão Colegiado, a Corregedoria
Nacional informa que está apurando, preliminarmente, a necessidade de instauração de Reclamações
Disciplinares para apurar, individualmente, tais ocorrências.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que “ não
houve destaques ou sugestões para esta Corregedoria-Geral”.

16. Em Relação a Outras Atividades Exercidas pelo Órgão
16.1. Assentos funcionais: Existe um Sistema de RH da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, no qual são
registrados todos os dados dos membros do Ministério Público do Maranhão. O sistema é gerenciado
pelo Setor de Recursos Humanos. As punições e os elogios também são registrados neste sistema. A
inclusão de dados no sistema é de exclusividade do Setor de Recursos Humanos.
A corregedoria deveria ter acesso para inserir dados referente aos procedimentos disciplinares.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que “ assentos
Funcionais. MEDIDA INTERNA: Oficiei ao senhor Procurador-Geral de Justiça para que disponibilize a
esta Corregedoria-Geral a ferramenta compartilhada para as anotações das infrações disciplinares e
demais procedimentos disciplinares, criando perfis de acesso adequados ao trato com a matéria”.

16.2. Expedição de atos, portarias e recomendações: Sim
16.3. Controle de estagiários: Não tem atribuição.
16.4. Controle disciplinar de servidores: Não tem atribuição.
16.5. Manifestações nas autorizações de residência fora da comarca: No âmbito local, existe ato próprio
normatizando o assunto (Ato Regulamentar nº 03/2008-GPGJ, alterado pelo Ato Regulamentar nº
27/2008). Atualmente existem 36 membros autorizados a residir fora da comarca de lotação. A distância
prevista no ato local é de até 100km. Há casos de autorização de residência fora do estado. Na comarca
de Timon, todos os PJs estão autorizados a residir em Teresina, que fica muito próximo. A corregedoria é
ouvida previamente nos pedidos de autorização para residir fora da comarca. O processo é distribuído
para um dos Promotores Corregedores que pode pedir complementação de informações ou emitir
parecer. Após acolhimento pelo Corregedor-Geral, o processo é ao PGJ para deliberação e emissão de
portaria. A corregedoria não é cientificada da decisão do PGJ. Fazem o controle no Boletim Interno e
lançam no sistema provisório de controle (exercício do magistério, residência fora da comarca e
sindicâncias).
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que “
manifestações nas autorizações de residência fora da comarca. MEDIDA INTERNA: Oficiei ao senhor
Procurador-Geral de Justiça para que informe e cientifique esta Corregedoria-Geral quando de suas
decisões em autos de concessão de autorização para o exercício da atividade do magistério e da
residência fora da comarca, bem como nas demais sindicâncias sob sua presidência e ou delegação de
competência”.

16.6. Movimentação de quadro: A corregedoria presta as informações necessárias para a promoção e
remoção por merecimento. Conforme explicado pela servidora Anne Caroline, do Setor de Estatística da
Corregedoria-Geral, após encerrado o prazo do edital, o processo com os inscritos é encaminhado para a
Corregedoria. É realizado um relatório com todos os dados da vida funcional do membro que está inscrito
no edital. Após assinado pelo Corregedor-Geral, são encaminhadas cópias para cada um dos conselheiros
do CSMP. Também é confeccionada uma certidão com idêntico teor do relatório para juntar ao processo.
Com o parecer do Promotor Corregedor e o acolhimento do Corregedor-Geral, o edital é devolvido para o
CSMP. Os itens mencionados no relatório e na certidão são os exigidos pela legislação de regência.
16.7. Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº 74/CNMP:
Sim. O setor de TI do MP/MA obteve um sistema do MP/MT para extrair as informações do SIMP no
formato exigido para preenchimento do CNMP Ind. Nas PJs em que ainda não foi implantado o SIMP, o
relatório é preenchido via web, em formulário que não está de acordo com as Tabelas Unificadas, sendo
necessário um trabalho de interpretação para lançar os dados nos campos corretos. Há sempre uma
margem de erro.
Há necessidade de finalizar a implantação do SIMP para otimizar o controle dos dados finalísticos do
MP/MA.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em relação ao item acima, o Corregedor-Geral informou que “ Item
Delegação o Procurador-Geral para prestar informações requeridas pela Res. n° 74/CNMP.
Recomendação dirigida ao Procurador-Geral de Justiça

16.8. Relatório anual da Corregedoria-Geral: O relatório anual da Corregedoria-Geral é publicado como
anuário.
16.9. Experiências inovadoras: Oficinas de Trabalho e Mesas de Diálogo.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Por derradeiro, o Corregedor-Geral pugnou que “ sejam acolhidas por
Vossa excelência e pelos demais insignes membros da Comissão Correcional Nacional as justificativas, as
medidas adotadas e os encaminhamentos providenciados, e de consequência, sejam consideradas
cumpridas todas as determinações e as sugestões, bem como reconsiderados os indicativos de
instauração de Reclamações Disciplinares constantes nos Itens 11, 12, 13, 14 e 15”.

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 considerando que a
proposição de alteração do regimento interno consta do item 17.6 .
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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 que já foi anotado e as
manifestações do Corregedor-Geral do MPMA, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho
Nacional do Ministério Público que expeça DETERMINAÇÃO ao Procurador Geral de Justiças para que
determine estudos à área de TI para: a) possibilitar que a Corregedoria-Geral possa inserir, no sistema de
RH existente, dados referentes aos procedimentos disciplinares; b) ultime a implantação do Sistema
Integrado do Ministério Público – SIMP (sistema de área-fim) em todos os órgãos de execução do
Ministério Público do Estado do Maranhão. No prazo de 90 (noventa) dias, a Corregedoria Nacional será
informada das medidas 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, 11
(onze) Reclamações Disciplinares. Desnecessário, pois, o encaminhamento de proposições quanto a este
item.
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) Estabeleça a obrigatoriedade dos Promotores de Justiça em estágio
probatório realizarem trabalhos no Plenário do Tribunal do Júri; b) Submeta os promotores em estágio
probatório, ao menos, a uma inspeção/correição ordinária; c) disponibilizem todas as peças para avaliação
por amostragem pela Corregedoria; expedição de RECOMENDAÇÃO ao Corregedor-Geral para que: d)
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) Submeta os promotores em estágio
probatório, ao menos, a uma inspeção/correição ordinária; b) Submeta os Procuradores de Justiça a
inspeção conforme determinação expressa do plenário ao aprovar, em 15.12.2015, durante a 23ª Sessão
Ordinária, a questão de ordem suscitada pelo Corregedor Nacional c) Observe expressamente os termos
da Resolução nº 43 do CNMP. d) Inspecione o desempenho dos Promotores no Tribunal do Júri. e) 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.
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17.10. Quanto ao controle externo da atividade policial – Resolução nº 20/CNMP. Considerando o que
foi constatado pela equipe de inspeção, a Corregedoria Nacional propõe ao plenário do Conselho Nacional
do Ministério Público a expedição de DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral para que adote as
providências cabíveis para o controle rotineiro o preenchimento dos relatórios de que trata a Resolução
nº 20/CNMP, mediante o encaminhamento de cobranças formais aos membros em atraso e, em caso de
descumprimento, que tome medidas de cunho disciplinar. No prazo de 90 (noventa) dias a Corregedoria
Nacional será informada das medidas até então adotadas. Expedir OFÍCIO à Comissão do Sistema
Prisional, Controle Externo da atividade policial e Segurança Pública para que atualizem as unidades no
sistema conforme item 14.1 deste relatório.

17.11. Quanto às interceptações telefônicas – Resolução nº 36/CNMP. - Diante do que foi constatado
pela Equipe de Inspeção, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério
Público a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça no sentido de que sejam
empreendidos esforços necessários à implementação de um sistema apto a fazer o controle das
interceptações telefônicas. No prazo de 120 (cento de vinte) dias, a Corregedoria Nacional será informada
das medidas até então adotadas
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. Considerando o
que foi constatado pela equipe de inspeção, a Corregedoria Nacional propõe ao plenário do Conselho
Nacional do Ministério Público a expedição de DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral para que adote as
providências cabíveis para o controle rotineiro o preenchimento dos relatórios de que trata a Resolução
nº 56/CNMP, mediante o encaminhamento de cobranças formais aos membros em atraso e, em caso de
descumprimento, que tome medidas de cunho disciplinar. No prazo de 90 (noventa) dias a Corregedoria
Nacional será informada das medidas até então adotadas.

17.14. Quanto às fiscalizações em unidade de cumprimento de medidas socioeducativas de internação
e semiliberdade – Resolução nº 67/CNMP. Considerando o que foi constatado pela equipe de inspeção, a
Corregedoria Nacional propõe ao plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de
DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral para que adote as providências cabíveis para o controle rotineiro o
preenchimento dos relatórios de que trata a Resolução nº 67/CNMP, mediante o encaminhamento de
cobranças formais aos membros em atraso e, em caso de descumprimento, que tome medidas de cunho
disciplinar. No prazo de 90 (noventa) dias a Corregedoria Nacional será informada das medidas até então
adotadas

17.15. Quanto à indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares –
Resolução nº 68/CNMP. Considerando o que foi constatado pela equipe de inspeção, a Corregedoria
Nacional propõe ao plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de DETERMINAÇÃO
ao Corregedor-Geral para que adote as providências cabíveis para o efetivo controle dos prazos
prescricionais. No prazo de 90 (noventa) dias a Corregedoria Nacional será informada das medidas até
então adotadas.
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17.16. Quanto à inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes –
Resolução nº 71/CNMP. A Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério
Público expedir DETERMINAÇÃO para que o Corregedor-Geral adote as providências necessárias ao
controle rotineiro do preenchimento dos relatórios de que trata a Resolução nº 71/CNMP, mediante o
encaminhamento de cobranças formais aos membros em atraso e, em caso de descumprimento, que
tome medidas de cunho disciplinar. No prazo de 60 (sessenta) dias a Corregedoria Nacional deve ser
informada das medidas adotadas.

17.17. Quanto ao exercício do magistério – Resolução nº 73/CNMP. A Corregedoria Nacional propõe ao
Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público expedir DETERMINAÇÃO para que o CorregedorGeral adote as providências necessárias ao regular encaminhamento ao CNMP da relação de membros
que exercem o magistério. No prazo de 30 (trinta) dias a Corregedoria Nacional deve ser informada das
medidas adotadas.

17.18. Quanto ao Colégio de Procuradores. Considerando o que foi constatado pela equipe de inspeção,
a Corregedoria Nacional propõe ao plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de
DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral para que encaminhe à Corregedoria Geral do MPMA,
imediatamente após cada reunião dos colegiados, lista das ausências injustificadas dos Procuradores de
Justiça nas reuniões do colegiado para as providências disciplinares cabíveis. Em 60 (sessenta) dias, a
Corregedoria Nacional será informada das providências adotadas.
Necessário informar, ainda, que, após a análise das atas das reuniões do colégio de procuradores, a
Corregedoria Nacional instaurou 04 (quatro) reclamações disciplinares para analisar as ausências dos
membros nas reuniões do colegiado.
17.19. 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.

17.20. 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.

17.21. 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.

17.22. 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.
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17.23. 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.

17.24. Quanto à movimentação de quadro. 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 delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº
74/CNMP. Diante do que foi constatado no item 16.7 e na proposição contida no item 17.5, letra ”b”
(ultime a implantação do Sistema Integrado do Ministério Público – SIMP (sistema da área-fim) em todos
os órgãos de execução do Ministério Público do Estado do Maranhão), não é necessário o
encaminhamento de proposições ao Plenário do CNMP.
17.26. 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.
17.27. Quanto à notificação do reclamante nos arquivamentos de procedimentos disciplinares. Diante
do que foi constatado pela equipe de inspeção, a Corregedoria Nacional propõe a expedição de
DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral do MPMA para que passe a cientificar o representante em caso de
arquivamento do procedimento disciplinar respectivo, de sorte a garantir o controle social mínimo das
decisões tomadas pelo referido órgão disciplinar. No prazo de 30 (trinta) dias a Corregedoria Nacional
deve ser informada das medidas adotadas.

18.CONSIDERAÇÕES FINAIS

18.1. Ao concluir este Relatório de Correição, cabe deixar consignada a total colaboração da ProcuradoriaGeral De Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Maranhão 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, 14 de julho de 2016.

CLÁUDIO HENRIQUE PORTELA DO REGO
Corregedor Nacional do Ministério Público
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1. Atos Preparatórios da Correição

O Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr. Cláudio Henrique Portela do Rego, por meio da Portaria
CNMP-CN n° 209, de 10 de outubro de 2016, instaurou o procedimento de correição nos órgãos de controle
disciplinar das unidades do Ministério Público do Estado do Piauí, 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 Correição nº 0.00.000.000484/2016-62, para organização dos documentos. A
execução da correição ocorreu conforme seu planejamento e foi realizada nos dias 20 e 21 de março de 2017,
por um total de 04 (quatro) membros, a saber: o Procurador de Justiça do MP/RS - Dr. Armando Antônio Lotti, o
Promotor de Justiça do MP/RS - Dr. Adriano Teixeira Kneipp, o Promotor de Justiça do MPDFT Luis Gustavo Maia
Lima e o Promotor de Justiça do MP/MT Reneé do Ó Souza.

2. Atribuições e Estrutura Organizacional da Corregedoria-Geral

A Corregedoria Geral é o órgão de orientação, organização, correição, disciplina, fiscalização das atividades
funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público. O Corregedor Geral do Ministério Público será eleito
pelo Colégio de Procuradores de Justiça, dentre os Procuradores de Justiça no efetivo exercício do cargo, para
mandato de dois anos , permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento.
2.1. Atribuições. Segundo o artigo 25, da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993, incumbe ao
Corregedor-Geral do Ministério Público, dentre outras atribuições:
I – realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório reservado ao Colégio de Procuradores
de Justiça;
II – realizar inspeções e correições ordinárias, mensalmente, em pelo menos uma Promotoria da Capital e
duas no interior, observando a regularidade do serviço, o zelo, a eficiência e assiduidade dos membros do
Ministério Público, remetendo relatório reservado ao Conselho Superior do Ministério Público;
III – realizar correição extraordinária, por determinação do Procurador Geral de Justiça ou por proposta do
Conselho Superior do Ministério Público, sempre que necessário;
IV – propor ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma desta lei, o não vitaliciamento de membros
do Ministério Público;
V – instaurar, de ofício ou por provocação de órgão da Administração Superior do Ministério Público,
sindicância ou processo disciplinar contra membro da Instituição, presidindo-o e aplicando as sanções
administrativas cabíveis, na forma desta lei;
VI – encaminhar ao Procurador Geral de Justiça os processos administrativos disciplinares que, na forma desta
lei, incumba a este decidir;
VII – remeter aos demais órgãos da administração Superior do Ministério Público informações necessárias ao
desempenho de suas atribuições;
VIII – superintender a organização dos assentamentos relativos às atividades funcionais e à conduta dos
membros do Ministério Público, coligindo os elementos indispensáveis à apreciação do seu merecimento;
IX – opinar, obrigatoriamente, nos casos de promoção e remoção dos membros do Ministério Público, tanto
pelo critério de antiguidade como por merecimento e, quando solicitado, nos casos de substituições, diárias,
licenças e férias;
X – apresentar ao Procurador Geral de Justiça, na primeira quinzena de janeiro, relatório com dados
estatísticos sobre as atividades das Procuradorias e Promotorias de Justiça, relativas ao ano anterior
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2.2. Regimento Interno. Além da fixação legal das atribuições da Corregedoria-Geral pela LC 141/1996, o órgão
dispõe de Regimento Interno (Resolução nº 001/2012 - CGMP).
2.3. Estrutura Organizacional. Proposta de Regimento Interno em trâmite no Conselho Superior do Ministério
Público.

3. Corregedor-Geral

O Corregedor-Geral do Ministério Público do Piauí é o Procurador de Justiça, Aristides Silva Pinheiro, que
assumiu o cargo de Corregedor-Geral em 06 de maio de 2015; reside na cidade de lotação; atualmente não
participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério; não exerce a advocacia; não respondeu ou está
respondendo a procedimentos administrativo disciplinar; nos últimos 6 meses afastou-se de suas atividades em
razão de férias (12 a 21/09/2016 e 03 a 22/10/2016); cumpre expediente no órgão das 07h00 às 14h00.

4. Corregedor-Geral Substituto

A Corregedora-Geral Substituta do Ministério Público é a Procuradora de Justiça Martha Celina de Oliveira
Nunes, que substitui o Corregedor-Geral em seus impedimentos e afastamentos.

5. Promotores Corregedores

5.1. CLÁUDIO BASTOS LOPES, assumiu o órgão em 31/07/2015 (Portaria nº 1819/2015-PGJ), titular da 1ª
Promotoria de Justiça Cível de Campo Maior/Entrância Final; não reside na comarca de lotação em razão de sua
atuação na Corregedoria-Geral, com prejuízo de suas atribuições (reside em Teresina, distante 76km do local de
sua lotação e está autorizado pelo Ato PGJ nº 238/2011); atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento;
não exerce o magistério nema a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimentos administrativo
disciplinar; cumpre expediente das 07h00 às 14h00.
Observações do membro: Cita como positiva, a atuação na regulamentação do uso dos sistemas informatizados,
da criação do regimento interno, a criação do Grupo Especializado do Júri, nova metodologia de trabalho nas
correições, relatório de "sucessão", que registra o acervo da PJ quando da vacância do cargo.

5.2. JOÃO MALATO NETO, assumiu o órgão em 07/05/2015 (Portaria nº 1000/2015 - PGJ), titular da Promotoria
de Justiça Agrária e Fundiária com sede em Bom Jesus/Entrância Final, não reside na comarca de lotação em
razão de sua atuação na Corregedoria-Geral, com prejuízo das funções; atualmente não participa de curso de
aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não está respondendo a procedimentos
administrativo disciplinar (a cerca de 4 anos respondeu à uma sindicância que foi arquivada, não sofreu sanção;
cumpre expediente das 07h00 às 14h00.
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5.3. RODRIGO ROPPI DE OLIVEIRA, assumiu o órgão em 07/05/2015 (Portaria nº 999-PGJ); é titular da 51ª
Promotoria de Justiça de Teresina/Entrância Final; reside na comarca de lotação; atualmente não participa de
curso de aperfeiçoamento; não exerce a magistratura e nem a advocacia; não está respondendo a procedimento
administrativo disciplinar (a cerca de 5 anos respondeu a um procedimento que foi arquivado sem aplicação de
penalidade); cumpre expediente das 07h00 às 14h00.

6. Estrutura de Pessoal

6.1. Estrutura de pessoal do Órgão: A equipe da Corregedoria-Geral é assim composta:
Luzia Augusta de Oliveira
Giordana Maria Costa Brandão
Arianne Kelly Barbosa Vilarinho

Alice Cristina Cardoso Fernandes Batista
Osmarina Barros Miranda de Carvalho
Maria da Conceição Uchôa Freire
Rosangela Maria Torres Pereira
Luiz Gonzaga Bona
Ingridy Caroliny Macêdo de Souza
José Ribamar Batista da Silva
Edilson Macêdo de Carvalho
Maria de Fátima de Souza

Analista e Assistente Ministerial
Técnica Ministerial e Coordenadora de Controle Disciplinar
Técnica Ministerial e Secretária de
Apoio ao Corregedor-Geral
Técnica Ministerial e Secretária de Apoio aos Assessores do
Corregedor-Geral
Técnica Ministerial
Sub-judice (CC)
Sub-judice (CC)
Motorista e Assessor Técnico
Terceirizada
Terceirizado
Terceirizado
Ter

7. Estrutura Física

A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí está localizada no 4º andar do prédio denominado
Sede Zona Leste da Procuradoria-Geral de Justiça. Possui 08 (oito) salas dispostas da seguinte forma: 1)
Almoxarifado da Corregedoria; 2) Administração (controle de viagens); 3) Arquivos da Corregedoria; 4) Secretaria
(Assessoria); 5) Promotores-Corregedores Auxiliares; 6) Promotor-Corregedor Auxiliar; 7) Sala de Reuniões; 8)
Sala do Corregedor-Geral do MPPI. Amplas e modernas instalações em prédio locado em 2016.

8. Sistemas de Arquivo
Sistemas de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos). Sim, tanto físico quanto eletrônico. Em relação
aos ofícios, atos, recomendações, portarias, memorandos e demais atos expedidos pelo órgão, existe um
controle feito através de "pasta compartilhada" (meio eletrônico), e em meio físico, através de arquivo em
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pastas próprias. Em relação aos documentos recebidos, após a adoção das providências determinadas pelo
Corregedor-Geral também são arquivados em pastas próprias. Os procedimentos de natureza disciplinar são
arquivados em uma sala de arquivo existente na Corregedoria Geral, tomando por base o ano em que foram
instaurados, de forma sequencial. As pastas estão na rede da Corregedoria, com backup pela TI. Em 21/07/16 foi
publicado o Ato PGJ nº 605/2016, que dispõe sobre a gestão documental no âmbito do MPPI. Atualmente, a
Corregedoria Geral está fazendo em estudo e levantamento de seus arquivos para fins de adaptação do seu
acervo documento ao referido ato.

9. Estrutura de Tecnologia da Informação

Estrutura de Tecnologia da Informação: Com relação ao software, O MPPI dispõe de um sistema para atividadefim denominado SIMP - Sistema Integrado do Ministério Público, utilizado para pesquisa de localização de
processos judiciais e extrajudiciais, para verificação de produtividade dos membros e busca de inventário de
processos existentes na Promotoria; e outro para atividade-meio denominado E-cidade, utilizado para o
controle de material, do ponto eletrônico dos servidores e protocolo (entrada e saída de documentos). A
Corregedoria-Geral dispõe de acesso irrestrito tanto ao E-cidade e ao SIMP. Também possui acesso ao THEMIS
WEB, sistema de propriedade do TJPI, utilizado para pesquisa de movimentações de processos judiciais e de
número de processos com vistas ao Ministério Público. Além do acesso aos referidos sistemas, existem sistemas
próprios da Corregedoria-Geral, quais sejam: Sistema de controle de plantões e Sistema de estágio probatório.
O SIMP não é utilizado por todos os membros, o que fragiliza a coleta de dados estatísticos. Dentre as razões
apontadas, destacam-se duas: a falta de servidores do quadro administrativo, em especial nas Promotorias de
Justiça do interior; e a deficiência do link de internet existente nos municípios mais distantes. Com relação ao
hardware, a Corregedoria dispõe de um computador para cada pessoa (membro, servidor ou terceirizado).
Também estão à disposição sete impressoras, sendo duas multifuncionais. O Corregedor-Geral relatou a
necessidade de um scaner para a Secretaria. Durante da visita de Correição, foi constatada a dificuldade para
escanear os procedimentos solicitados pela equipe. Segundo relato, já houve solicitação ao PGJ neste sentido,
mas até a presente data não foi atendida.

10. Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional

Atos CGMP/PI nº 02/2010 e 01/2016.

11. Procedimentos Disciplinares

10.1. Espécies de procedimentos investigatórios prévios: Pedido de Providências, cuja proposta de
regulamentação foi encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça para fins de inclusão na LC nº 12/93 (Lei
Orgânica do MPPI) e Sindicância. Em relação aos Pedidos de Providência, apesar de ainda não haver previsão na
Lei Orgânica do MPPI, a CG MPPI usa analogicamente as disposições contidas no Regimento Interno do Conselho
Nacional (Capítulo XII – arts. 138 e seguintes) para fundamentar a utilização de tal instrumento procedimental,
bem como a orientação expedida no item 3 da Carta de Ouro Preto (XXXIII Encontro Nacional dos CorregedoresGerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União – 28/03/03).
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Manifestação da unidade (PGJ/PI): “Consta do relatório preliminar que havia sido encaminhada ao
Procurador Geral de Justiça proposta de inclusão na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí
do procedimento denominado Pedido de Providências. Cabe informar que a proposta foi convertida em
projeto de lei e, em seguida, encaminhado ao Poder Legislativo estadual onde atualmente tramita com a
numeração PLC nº 04/2017 (anexo - doc.01)”.

10.2. Espécies de procedimentos disciplinares: Processo Administrativo Disciplinar (PAD), regulamentado pela LC
nº 12/93 (Lei Orgânica do MPPI).

10.3. Sistema de controle interno sobre as decisões disciplinares e aplicação de penalidade: As decisões
proferidas nos Pedidos de Providências são cientificadas à parte Reclamante e à Reclamada, registrando-se a
data de arquivamento em tabela própria de controle de procedimentos disciplinares e arquivando-se os autos
em sala de arquivo. Não há previsão legal de recursos em face das decisões proferidas nessa espécie de
procedimento.
Não há previsão legal contra decisão do Corregedor-Geral pela instauração de Sindicância ou Processo
Administrativo Disciplinar. As Sindicâncias são apenas investigativas, cuja decisões também são encaminhadas às
partes interessadas e após registro em tabela própria de controle de procedimentos disciplinares, os autos são
arquivados em sala de arquivo ou apensados aos Processos Administrativos Disciplinares correspondentes.
Será competente para decidir o processo administrativo disciplinar: a) O Procurador-Geral de Justiça, quando o
acusado for Promotor de Justiça e o relatório concluir pela aplicação das penas de admoestação verbal,
advertência ou censura; b) O Conselho Superior do Ministério Público, nos demais casos. Das decisões proferidas
nos Processos Administrativos Disciplinares caberá recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça. Após o
trânsito em julgado os Processos Administrativos Disciplinares serão devolvidos à Corregedoria-Geral pelos
órgãos competentes para julgamento, para fins de arquivamento. O processo será submetido à análise do
Corregedor-Geral que determinará o seu arquivamento ou pedido de Revisão ao Conselho Nacional do
Ministério Público. O resultado (absolvição, aplicação de penalidade ou pedido de revisão) é registrado em
tabela própria de controle de procedimentos disciplinares, adotando-se as providências cabíveis (arquivamento
dos autos em sala de arquivo ou encaminhamento de pedido de revisão ao CNMP).

10.4. Procedimentos Disciplinares analisados:
Constatações Gerais.
1. Os procedimentos possuem boa organização e são de fácil entendimento. As manifestações também são fundamentadas
e enfrentam os fatos de forma adequada.
2. A Resolução n° 68 vem sendo cumprida em relação aos PADs (etiqueta com a contagem do prazo prescricional na capa
dos autos).
3. Constatou-se que existe uma diferença na tramitação, inclusive no que se refere a iniciativa, e julgamento entre
promotores e procuradores de justiça na condição de processados. Isso tudo em razão do que consta na Lei
Complementar n° 12/93, com as alterações subsequentes, onde a iniciativa do PAD contra procurador de justiça é do PGJ
e o julgamento é do Conselho Superior, ao passo que a iniciativa do PAD contra promotor de justiça é do Corregedor-
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Geral e o julgamento a cargo do PGJ. Sugere-se então uma alteração legislativa para fazer uma equiparação de
procedimento entre os membros.

Manifestação da unidade (CG/PI): “Instaurou-se, no âmbito desta Corregedoria, Procedimento de Gestão
Administrativa n. 9424/2017 para coleta de subsídios à elaboração da minuta de projeto de lei
complementar, a fim de propor ao Exmo. Sr. Procurador-Geral as mudanças necessárias à equiparação de
procedimentos entre membros (DOCUMENTO N. 01)”.

4. Nas portarias de instauração de PAD, os fatos são descritos nos “considerandos”, quando o ideal seria que os fatos
fossem descritos no próprio corpo da portaria de forma articulada e objetiva, facilitando, assim, a compreensão dos fatos,
a delimitação do objeto, oportunizando o exercício da ampla defesa de forma mais ampla. Sugere, assim, uma
recomendação no caso.
Manifestação da unidade (CG/PI): “Esta Corregedoria acolhe a Recomendação e passará a adotar tal
técnica na confecção de futuras portarias”.

A equipe entendeu por especificar melhor as constatações realizadas no seguinte procedimento:
PAD nº 01/2017
1 – Número de registro e classe:
Objeto: Atrasos na apresentação de manifestações em diversos feitos extrajudiciais em tramitação na 2ª
Promotoria de Justiça de Oeiras.
25/10/2016, data da correição
Data dos fatos

Data do conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral
Data da instauração:
Principais andamentos processuais: 13/01/17 - portaria
13/01/17 - instalação dos trabalhos
1º/02/17 - interrogatório
06/02/17 - defesa prévia
16/02/17 - deliberação da Comissão Processante
03/03/17 - oitiva de testemunhas
06/03/17 - oitiva de testemunhas
21/03/17 - alegações finais

ordinária que constatou os atrasos.
25/10/2016
13/01/2017 (portaria do PAD)

Constatações: Tramitação célere. A portaria pode ser aprimorada. A descrição fática não deveria ficar
restrita aos considerandos (preâmbulo), mas constar no corpo da portaria, como imputação objetiva.
Observações: O PAD foi disponibilizado pela advogada do processado a pedido da equipe de correição.
Estava no prazo para alegações finais.

2 – Número de registro e classe:

PAD nº 03/2017

Objeto: Membro que teria sido flagrado conversando com o prefeito eleito de Piripiri/PI no sentido de procrastinar um
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processo de cassação que tramita contra o político na Justiça Eleitoral.
Data da instauração:

07/03/2017

Constatações: Foi feito pedido de afastamento pelo CG, contudo o PGJ negou o afastamento do membro (decisão
anexa), ao argumento de que o fato tem relação com sua função eleitoral, sendo a competência para decidir pelo
afastamento do PRE.
Sugestão de providências da CN: instauração de RD para acompanhar, pois se trata de fato grave, envolvendo o
sistema político e possível recebimento de vantagem indevida. Ver se também é o caso de PCA para analisar a
legalidade da decisão do PGJ que deixou de afastar o membro, conforme fundamentação em epígrafe. Tem CD
Manifestação da unidade (PGJ/PI): “O PAD nº 03/2017 examina o que seria uma conversa de um
membro do MP-PI com o prefeito eleito de Piripiri/PI no sentido de procrastinar um processo de cassação
que tramita contra esse político na Justiça Eleitoral.
A equipe da correição constatou que “foi feito
pedido de afastamento pelo CG, contudo o PGJ negou o afastamento do membro (decisão anexa), ao
argumento de que o fato tem relação com sua função eleitoral, sendo a competência para decidir pelo
afastamento do PRE”. Como sugestão para o caso, o relatório registra a possibilidade de instauração de
“PCA para analisar a legalidade da decisão do PGJ que deixou de afastar o membro”. Faz-se mister
esclarecer quais motivos conduziram à decisão de indeferimento do pedido de afastamento preventivo
do membro em comento, protocolizado sob o nº 5745/2017. Reconhece-se em sede de procedimentos de
natureza disciplinar que é juridicamente possível a medida de afastamento preventivo de membro
formalmente acusado da prática de ato infracional. Nesse sentido, citam-se os textos expressos dos art.
166 e caput do art. 173 da Lei Complementar nº 12, de 18/12/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público
do Estado do Piauí), que dizem, verbis: Art. 166 - Durante a sindicância ou processo administrativo,
poderá o Procurador Geral de Justiça afastar o sindicado ou indiciado do exercício do cargo, sem prejuízo
dos vencimentos e vantagens. Art. 173 - Durante o processo administrativo poderá o Procurador Geral
de Justiça afastar o acusado do exercício do cargo, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens, pelo
prazo máximo de 90 (noventa) dias. (grifo nosso) É de se notar que tal medida, de caráter excepcional,
em regra, é de competência do Procurador Geral de Justiça. Contudo, para tanto, deve-se recorrer a um
juízo de cognição sumária, tendo em vista que a finalidade do afastamento não caracteriza uma
penalidade, esta decorrente apenas de uma cognição exauriente, posterior à conclusão da instrução.
Pesa sobre o Promotor de Justiça João Mendes Benigno Filho a acusação de que estaria, no exercício da
função ministerial eleitoral, atuando de forma parcial, em benefício do Sr. Luiz Cavalcante e Menezes,
Prefeito Municipal de Piripiri/PI. Esse favorecimento ocorreria, em tese, no âmbito no processo nº
00000669-54.2016.6.18.0011, uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) processada perante o
juízo eleitoral de Piripiri/PI, em que o citado Promotor de Justiça é o órgão ministerial oficiante e o
Prefeito, o investigado.
Na ocasião, afirmei que as matérias difundidas em meios de comunicação
impresso e virtual, bem como um vídeo disponível no aplicativo eletrônico “youtube.com.br”
recomendariam o deferimento da medida cautelar requerida. Entretanto, fiz a observação de que a
instrução do procedimento disciplinar em comento estava relacionada exclusivamente à atuação do
membro na seara eleitoral, notadamente frente ao juízo da 11ª Zona Eleitoral com jurisdição em
Piripiri/PI. Portanto, não vislumbrava que o fato sob investigação pudesse ter relação com as demais
atribuições exercidas pelo citado Promotor de Justiça frente à 13ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI,
de atuação privativa no Tribunal do Júri. Cumpre, então, recordar que o exercício de atribuições na seara
eleitoral pelo processado decorreu de ato complexo, com a indicação feita pelo Chefe do Ministério
Público estadual e a posterior designação mediante portaria do Procurador Regional Eleitoral, tal qual se
depreende da Resolução nº 30 do Conselho Nacional do Ministério Público que diz: Art. 1º Para os fins do
art. 79 da Lei Complementar nº 75/93, a designação de membros do Ministério Público de primeiro grau
para exercer função eleitoral perante a Justiça Eleitoral de primeira instância, observará o seguinte: I – a
designação será feita por ato do Procurador Regional Eleitoral, com base em indicação do Chefe do
Ministério Público local; (grifo nosso). Por tais razões, e à luz dos elementos que constavam dos autos da
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medida cautelar, não vislumbrei elementos suficientes para o afastamento do Promotor de Justiça João
Mendes Benigno Filho das funções do cargo de titular da 13ª Promotoria de Justiça de Teresina/PI. Sob
outro prisma, com fundamento no inciso I do art. 1º da Resolução CNMP nº 30, sendo o Procurador
Regional Eleitoral o órgão com atribuição legal para decidir sobre o pedido de afastamento do Promotor
de Justiça João Mendes Benigno Filho das funções que exerce enquanto membro do Parquet eleitoral
oficiante junto à 11ª Zona Eleitoral sediada em Piripiri/PI, determinei fosse encaminhada a essa
autoridade uma cópia do procedimento, para ciência e adoção das providências que julgasse adequadas
ao caso”.

3 – Número de registro e classe:
PAD nº 02/2017 (PP 10/2017)
Objeto: Apurar irregularidades que dizem respeito a atuação finalística do PJ em manifestações processuais lançadas
no âmbito do IP n° 004.814/14, que apurou a morte de Francisco de Cerqueira Machado.
Constatações: O processado foi interrogado em 16/3/17 e está na fase de apresentação de defesa.
Observações:
Sugestão de providências da CN: instaurar RD para acompanhar o caso. PJ com muitos procedimentos disciplinares
instaurados. Tem CD.
4 – Número de registro e classe:
PAD nº 05/2017 (PP 10/2017)
Objeto: O PAD foi instaurado em 13/3/17 para apurar a atuação do membro em caso em que concedeu liberdade
provisória de forma visivelmente incabível e, em outro caso, solicitou acesso a autos de caso rumoroso em Teresina,
que envolveu o assassinato/suicídio de Fernanda Lajes, tendo ainda perdido um anexo dos autos em que constavam as
intercepções telefônicas.
Data da instauração:
13/03/2017
Principais andamentos processuais: O processado foi interrogado em 16/3/17 e está na fase de apresentação de
defesa.
Constatações: instauração de RD para acompanhar, pois os fatos são graves. Tem CD.

5 – Número de registro e classe:
PAD nº 02/2014 (PP 17/14)
Objeto: Visa apurar acidente de trânsito envolvendo o membro, que estaria em estado de embriaguez, teria fugido do
local, empreendido fuga e desferido um tapa no rosto do condutor do outro veículo. Há informação ainda de que o
membro teria resistido a sua detenção.
Data dos fatos
13/12/2013
Data da instauração:
27/06/2014
Principais andamentos processuais: Os fatos ocorreram em 13 de dezembro de 2013 e a Comissão Processante
somente se reuniu pela primeira vez em 10 de dezembro de 2015. Há manifestações nos autos pela declaração da
prescrição. O objetivo é averiguar a responsabilidade de quem deu causa a essa demora para apurar o fato, com a
possível prescrição do feito e se ainda é possível apurar o caso, considerando a prescrição penal porventura incidente
no caso.
Sugestão de providências da CN: instauração de RD para apurar responsabilidades das autoridades pela demora na
apuração do feito e apurar a responsabilidade disciplinar do membro ministerial nos fatos objeto deste PAD. Tem CD.

6 – Número de registro e classe:

PAD nº 02/2014 (apensado à
Sindicância Punitiva nº 01/2014)
Objeto: Cuida-se de Processo Administrativo Disciplinar que apura a responsabilidade do Procurador que teria

recebido os autos da Apelação Cível no. 2012.0001.005523-8, em setembro de 2012, o qual foi extraviado e por isso
não foi restituído ao Poder Judiciário.
Data dos fatos
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Data do conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral
Data da instauração:
Principais andamentos processuais: Encontra-se na contracapa dos autos decisão de 08 de fevereiro de 2017, já
assinada pelo Procurador-geral de Justiça reconhecendo a Prescrição da pretensão punitiva.
Constatações: A tese da prescrição é controvertida tendo em vista que o extravio do processo e falta de zelo
correspondente podem caracterizar infrações omissivas cujo marco inicial prescricional se dá com o fim de omissão, o
que até a presente data não teria ocorrido. Também não há informações se houve apuração criminal.
Sugestão de providências da CN: Análise do arquivamento para, se o caso, revisar a decisão proferida com a realização
de outras diligências investigatórias.
7 – Número de registro e classe:
PAD nº 08/2015
Objeto: Cuida-se de Processo Administrativo Disciplinar que apura extrapolamento injustificado de prazo processual
consistente em atraso de 533 dias para o oferecimento de denúncia de processo de réu preso.
Principais andamentos processuais: Decisão absolutória proferida pelo Conselho Superior, transitada em julgado desde
02 de junho de 2016.
Constatações: A absolvição desafia reforma ante a falta de apreciação adequada do caso.
Sugestão de providências da CN: Análise do arquivamento para, se o caso, revisar a decisão proferida ante a
suficiência do quadro para aplicação da pena de suspensão. Deve ser dada prioridade ao caso ante a iminência da
prescrição.
Manifestação da unidade (CG/PI): “Esta Corregedoria já formulou ao Conselho Nacional pedido de
revisão do referido processo disciplinar (Revisão de Processo Disciplinar n. 1.00249/2017-07), cuja
petição segue em anexo (DOCUMENTO N. 02)”. Obs: Foi encaminhado o Ofício nº 748/2017 –
CGMP/PI, datado de 30.03.2017, cujo teor comunica o envio para a Corregedoria Nacional o Recurso
de Revisão do Processo Disciplinar relativo ao PAD nº 008/2015.

12.

Estágio Probatório

Forma do acompanhamento (físico ou eletrônico): Sistema específico.
2.Periodicidade do acompanhamento e da resposta: Os relatórios bimestrais deverão ser encaminhados
até o dia 10 (dez) do mês subsequente, estendendo-se este prazo até o dia 15 (quinze) nas hipóteses de
acumulação e de plantão forense.
- O Relatório de Atividades Funcionais é enviado por meio eletrônico e instruído com a documentação
específica e, no máximo, 10 (dez) cópias de manifestações e peças elaboradas em autos judiciais ou
extrajudiciais relativos às áreas criminal, cível, infância e juventude e interesses difusos e coletivos.
- Recebidos os trabalhos mencionados anteriormente, os membros do Ministério Público indicados para
assessorar a Corregedoria Geral no acompanhamento do estágio probatório, examinam a atuação funcional
de cada membro em estágio probatório, elaborando relatório de desempenho funcional.
- À vista dos relatórios e demais documentos, o Corregedor-Geral elabora relatório conclusivo, examinando
o desempenho e o preenchimento dos requisitos específicos por cada Promotor de Justiça em estágio
probatório, emitindo conceito e expedindo recomendações e orientações quanto às imperfeições
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encontradas visando à melhoria e aperfeiçoamento de seu trabalho.
- Cópia do relatório conclusivo é encaminhada ao Promotor de Justiça em estágio probatório que, no prazo de
10 (dez) dias, podendo oferecer reclamação ao Corregedor-Geral, quanto ao conceito lançado. Acolhida a
reclamação, o Corregedor-Geral determina a correção do conceito atribuído ao reclamante, após a devida
análise.
3. Atribuição de conceitos: Sim (Excelente, Ótimo, Bom, Regular e Insuficiente).
4. Avaliação psicológica ou psiquiátrica dos membros em estágio probatório: Respeitadas as normas de sigilo
ético e profissional, a Assessoria Técnica em Psicologia da Procuradoria Geral de Justiça faz o
acompanhamento psicológico, em encontros periódicos, dos Promotores de Justiça em estágio probatório
visando à averiguação das competências psicológicas, com emprego de métodos, técnicas e instrumentos
científicos que possibilitem a identificação das competências que influenciam o desempenho do cargo. No
décimo oitavo mês do estágio probatório, é encaminhado à Corregedoria Geral um relatório conclusivo do
acompanhamento.
5. Correição pessoal dos membros em estágio probatório: Através das correições/inspeções nas Promotorias
de Justiça mencionadas no Ato de Correições/Inspeções desta Corregedoria Geral.
6. Acompanhamento da participação dos membros em estágio probatório em Plenários do Tribunal do Júri:
Não possui acompanhamento.
7. Controle de causas suspensivas de vitaliciamento: Conforme afastamentos informados pelo setor de
Recursos Humanos.
8. Procedimento para impugnação ao vitaliciamento (fluxo): - Nos dois primeiros anos de exercício no
cargo, o Promotor de Justiça terá o trabalho examinado pelos órgãos da Administração Superior do
Ministério Público, a fim de que venha a ser, ao término deste período, confirmado ou não na carreira.
- A Corregedoria Geral do Ministério Público, no 20° (vigésimo) mês do estágio probatório remeterá ao
Conselho Superior do Ministério Público, por intermédio do Procurador-Geral de Justiça, relatório
circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional do Promotor de Justiça, recomendando,
fundamentadamente, o seu vitaliciamento, ou não.
- A confirmação na carreira será declarada mediante portaria do Procurador Geral de Justiça.
- O Promotor de Justiça em estágio probatório que obtiver 05 (cinco) conceitos insuficiente, consecutivos,
ou não, terá sua permanência na carreira impugnada pelo Corregedor-Geral do Ministério Público.5.
Secretaria do CSMP (Arquivamento ou recurso ao Colégio dos Procuradores de Justiça).
9. Exame dos procedimentos de acompanhamento do estágio probatório: analisados pela corregedoria do
CNMP
10. Participação da Corregedoria-Geral no curso de formação dos membros: A Corregedoria Geral do MPPI participa efetivamente do curso de formação dos membros, com a inclusão de palestras e cursos para o
melhor desenvolvimento das atividades ministeriais.

O quadro de membros providos do Ministério Público do Estado do Piauí é de 171 (cento e setenta) membros.
São cento e cinquenta e um (151) Promotores de Justiça e 20 (vinte) Procuradores de Justiça. Por seu turno, dez
(10) Promotores de Justiça se encontram em estágio probatório. Um (01) Promotor de Justiça tomou posse em
20.10.2014. Dois (02) tomaram posse em 02.02.2015. Dois (02) em 24.08.2015. Um (01) em 28.10.2015. Dois
(02) em 04.07.2016. E os últimos dois (02) em 13.01.2017.
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A Lei Complementar n.° 12/93, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí, trata do
estágio probatório na Seção IV – “Do Estágio Probatório” –, mais especificamente nos artigos 131 e 132. Diz o
referido diploma legal: “Nos dois primeiros anos de exercício no cargo, o Promotor de Justiça terá seu trabalho
examinados pelos órgãos da Administração Superior do Ministério Público, a fim de que venha a ser, ao término
desse período, confirmado ou não na carreira, mediante a verificação dos seguintes requisitos: I - idoneidade
moral; II – disciplina; III – dedicação, equilíbrio e eficiência” (artigo 131, incisos). Para esse exame, o CorregedorGeral do Ministério Público determinará, através de ato, aos Promotores de Justiça em estágio probatório, a
remessa de cópias de trabalhos jurídicos apresentados e de relatório e outras peças que possam influir na
avaliação de desempenho funcional (artigo 131, § 1°). Antes de vencido o período, o Conselho Superior do
Ministério Público apreciará cada um dos requisitos referidos, ouvindo o Corregedor-Geral do Ministério Público
e manifestando-se pela permanência. A confirmação na carreira será declarada mediante portaria do
Procurador-Geral de Justiça (artigo 131, § 2°). Suspende-se até definitivo julgamento, o exercício funcional do
membro quando, antes do decurso do prazo de dois anos, houver impugnação de sua vitaliciedade (artigo 132,
“caput”). O procedimento de impugnação será iniciado por qualquer membro do Ministério Público no gozo de
vitaliciedade ou por qualquer de seus órgãos da Administração Superior, no primeiro caso mediante
representação escrita dirigida ao Procurador-Geral de Justiça (artigo 132, § 1°). Cabe ao Conselho Superior do
Ministério Público, pelo voto de dois terços de seus membros, decidir, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
sobre a não vitaliciedade (artigo 132, § 2°). Da decisão proferida pelo Conselho Superior do Ministério Público
cabe recurso no prazo de 05 (cinco) dias, a contar de sua publicação, para o Colégio de Procuradores de Justiça,
que decidirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pelo voto de dois terços de seus membros (artigo 132, § 3°).
Durante a tramitação do procedimento de impugnação, o membro do Ministério Público perceberá vencimentos
integrais, contando-se para todos os efeitos legais o tempo de suspensão do exercício de suas funções, no caso
de vitaliciedade (artigo 132, § 3°).
São considerados como efetivo exercício, para todos os efeitos legais, exceto para vitaliciamento, os dias em que
o membro do Ministério Público estiver afastado de suas funções em razão de: a) licenças, b) férias, c) cursos ou
seminários de aperfeiçoamento e estudos, no País ou no exterior, de duração máxima de dois anos e mediante
prévia autorização do Conselho Superior do Ministério Público, d) período de trânsito, e) disponibilidade
remunerada, exceto para promoção, em caso de afastamento decorrente de punição, f) designação do
Procurador Geral de Justiça para: f.1) realização de atividade de relevância para a Instituição, f.2) direção do
CEAF, f.3) exercício de função gratificada ou cargo em comissão, g) exercício de cargo ou de funções de direção
de associação representativa de classe, h) desempenho de função eletiva, ou para concorrer a respectiva eleição,
i) disposição a órgão público, j) outras hipóteses previstas em lei (artigo 116, incisos).
O Ato n.° 01/2003, da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, com as alterações
subsequentes, por seu turno, instituiu o Regulamento do Estágio Probatório dos membros do Ministério Público,
também trata do estágio probatório no plano normativo. Consta do artigo 2°: “O estágio probatório, necessário
ao vitaliciamento dos membros do Ministério Público, obedecerá aos termos do presente Regulamento e de
outras normas que venham a ser editadas pelo Conselho Superior do Ministério Público, bem como dos atos e
Instruções complementares baixadas pelo Procurador-Geral de Justiça e pelo Corregedor-Geral do Ministério
Público do Estado do Piauí.” O período do estágio probatório corresponde aos 02 (dois) primeiros anos de efetivo
exercício na Carreira, quando, então, serão apurados os preenchimentos, ou não, das condições necessárias à
confirmação na Instituição, na forma da Regulamentação e da Lei Complementar n.° 12/1993 (artigo 3°). A
Corregedoria-Geral do Ministério Público promoverá curso para formação e capacitação dos Promotores de
Justiça em estágio probatório, constituindo do estágio de adaptação e da fase de vitaliciamento, com duração
mínima de 200 (duzentas) horas, distribuídas em 20 (vinte) meses, iniciando no primeiro dia útil subsequente ao
da posse (artigo 4°). Os dados relativos ao desempenho do estagiário serão incorporados ao seu prontuário na
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Corregedoria-Geral do Ministério Público, para efeito de avaliação do estágio probatório, devendo, para isto, o
estagiário apresentar relatório com cópias das peças executadas, comprovar a residência na Comarca, o
comparecimento às audiências e a idoneidade moral (artigo 4°, § 1°). A fase do vitaliciamento terá conteúdo
destinado ao aperfeiçoamento funcional dos novos membros, com vista à confirmação na carreira, será
oferecido pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (artigo 4°, § 2°). Durante o estágio probatório é
vedado ao Promotor de Justiça o afastamento ou a aposentadoria voluntária, salvo por motivos de férias, licença
para tratamento de saúde, por doença em pessoa da família, para acompanhar cônjuge ou para participar de
curso, congresso ou simpósio, dentro ou fora do Estado, não podendo o afastamento ultrapassar (06) seis meses,
ininterruptos ou não (artigo 5°). A Corregedoria-Geral do Ministério Público poderá convocar os membros do
Ministério Público em estágio probatório, individual ou coletivamente, sempre que se fizer necessário, para
solicitar-lhes esclarecimentos de fatos ou situações relacionadas com o exercício das funções do cargo (artigo 6°).
O Promotor de Justiça em estágio probatório será acompanhado e avaliado, inclusive nos aspectos cognitivo e
relacional, em uma perspectiva de desenvolvimento integral de suas capacidades (artigo 7°, “caput”). Para
acompanhamento do estágio probatório, a Corregedoria-Geral poderá utilizar ambiente virtual de aprendizagem
e grupos de trabalho, baseado em programa acessível da rede mundial de computadores (artigo 7°, parágrafo
único). A atuação funcional do Promotor de Justiça em estágio probatório será avaliada mediante verificação de
suficiência dos seguintes aspectos: a) idoneidade moral, b) zelo funcional, c) eficiência, d) disciplina, e)
competências psicológicas (artigo 8°, incisos). Os referidos requisitos serão aferidos da seguinte forma:
idoneidade moral: retidão de caráter, boa conduta pública e particular, probidade e dignidade compatível com a
dignidade do cargo e o conceito que goza na Comarca ou Comarcas que oficiou; zelo funcional: pela
pontualidade, assiduidade e permanência na Comarca, evidenciados pelo comparecimento diário ao local de
trabalho nos dias úteis e plantões, dedicação e cumprimento no desempenho dos deveres institucionais, bem
como pela contribuição à melhoria dos serviços da Instituição e da Promotoria de Justiça que atua; eficiência:
pela qualidade dos trabalhos e dos conhecimentos técnicos demonstrados em sua elaboração, redação, lógica,
concisão de ideias, objetividade e revelação de cultura jurídica, pertinências adotadas ou requeridas, em sede
judicial ou extrajudicial e pelo resultado da atuação em face das postulações do Ministério Público; disciplina –
pelo senso de responsabilidade demonstrado, observância dos preceitos e normas pertinentes aos deveres dos
membros do Ministério Público, adequado relacionamento pessoal e discrição de atitudes, pontualidade na
entrega dos relatórios, comparecimento às reuniões e atendimento às convocações do Procurador-Geral de
Justiça e do Corregedor-Geral do Ministério Público; competências psicológicas – por intermédio de processos de
acompanhamento psicológico, visando averiguar o conjunto de características peculiares do sujeito, incluindo os
elementos cognitivos, emocionais, relacionais e as habilidades; aprimoramento da cultura jurídica – pela
publicação de livros, teses, estudos e artigos jurídicos, inclusive premiação recebida, frequência a cursos de
aperfeiçoamento oficiais, ou reconhecidos (artigo 8°, alíneas). Os dados para análise dos aspectos acima
descritos serão obtidos a partir das seguintes fontes: a) relatórios individuais de atividades das Promotorias de
Justiça e trabalhos elaborados e remetidos bimestralmente pelo membro do Ministério Público em estágio
probatório; b) inspeções e correições; c) informações de membros da sociedade que residem na comarca onde
serve o Promotor de Justiça, a respeito de como é feito o atendimento ao público, se com urbanidade, bem
como o tratamento dado as partes, testemunhas, funcionários e auxiliares da justiça; d) outras, previamente
informadas aos Promotores de Justiça em estágio probatório; e) certidão negativa de antecedentes criminais
durante o período de estágio probatório; f) certidão negativa de condenação em órgãos colegiados, Tribunais,
inclusive em processos envolvendo a perda, desvio, malversação de bens, dinheiros ou recursos públicos; g)
certidões de penalidades disciplinares recebidas; h) efetiva participação nas atividades do curso de formação e
capacitação oferecido pela Corregedoria-Geral ou pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional; h)
participação em cursos e/ou implementação de projetos institucionais; i) relatórios de acompanhamento
psicológico (artigo 9°, incisos). Para aferição do real desempenho do Promotor de Justiça em estágio probatório,
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os membros do Ministério Público designados para assessorar a Corregedoria-Geral no acompanhamento do
estágio probatório: a) deverão realizar pelo menos uma visita de inspeção aos Promotores de Justiça durante o
estágio probatório; b) acompanhar eventuais procedimentos disciplinares instaurados contra os Promotores de
Justiça em estágio probatório; c) manter contato com os Promotores de Justiça em estágio probatório para
verificação de eventuais dificuldades ou repasse de orientações (artigo 9°, § 1°, incisos). Qualquer membro do
Ministério Público poderá fornecer informações sobre a conduta de membro do Ministério Público em estágio
probatório (artigo 9°, § 2°). A participação efetiva nas atividades do curso de formação e capacitação será aferida
frequência a, no mínimo, 80% das atividades oferecidas (artigo 9°, § 3°). Sem prejuízo do preenchimento mensal
do Relatório de Atividades Funcionais do Conselho Nacional do Ministério Público, do Relatório de Inspeção
Carcerária e outros de responsabilidade dos membros do Ministério Público no exercício de suas atribuições,
incumbe ao Promotor de Justiça em estágio probatório remeter à Corregedoria-Geral do Ministério Público
relatório bimestral das atividades desenvolvidas no período (artigo 10). Os relatórios bimestrais deverão ser
encaminhados até o dia 10 (dez) do mês subsequente, estendendo-se esse prazo até o dia 15 (quinze) nas
hipóteses de acumulação e de plantão forense (artigo 10, parágrafo único). O Relatório de Atividades Funcionais
será enviado por meio eletrônico e instruído, contendo: a) ofício de encaminhamento, em mensagem eletrônica;
b) nome do Promotor de Justiça, a Comarca e a Promotoria de Justiça; c) o mês e o ano civil a que se refere; d)
eventual afastamento e sua causa; e) qualquer outra informação que achar necessária (artigo 11, § 1°). As cópias
dos trabalhos deverão contemplar as seguintes áreas:
I – na área criminal:
a)
Pedidos de devolução de inquérito policial, “notitia criminis” e outros procedimentos à
Delegacia de Polícia de origem para realização de diligências.
b)
Pedidos de arquivamentos.
c)
Denúncias.
d)
Alegações finais.
e)
Razões e contrarrazões de recurso;
f)
Atas das sessões de julgamento pelo Tribunal do Júri, acompanhadas das decisões
proferidas pelo Juiz-Presidente e certidão cartorária contendo o número total de sessões realizadas
no mês, com indicação do Promotor de Justiça que delas participou.
g)
Ata de audiências de instrução e julgamento e interrogatório.
h)
Manifestações processuais em feitos relativos à execução penal.
i)
Atos praticados em processos do Juizado Especial Criminal.
j)
Outras manifestações consideradas importantes.
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 recurso.
e)
Termos de visitas mensais ou extraordinárias a estabelecimentos que abriguem idosos
e pessoas com deficiências.
f)
Acordos extrajudiciais referendados.
g)
Outras manifestações consideradas importantes.
III – Na área da Infância e Juventude:
a)
Representações, arquivamentos, pareceres e memoriais.
b)
Portarias de instauração de inquéritos civis ou procedimentos preparatórios.
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c)
Termos de ajustamento de conduta.
d)
Razões e contrarrazões de recurso.
e)
Petições iniciais.
f)
Manifestações em remissões concedidas.
g)
Termos de visitas mensais ou extraordinárias a estabelecimentos que abriguem
crianças ou adolescentes.
h)
Outras manifestações consideradas importantes.
IV – Na área de interesses difusos e coletivos:
a)
Portarias de instauração de inquérito civil ou procedimento preparatório.
b)
Promoções de arquivamento e indeferimento de representações.
c)
Termos de ajustamento de conduta.
d)
Recomendações.
e)
Petições iniciais de ações civis públicas e outros.
f)
Memoriais, pareceres, razões e contrarrazões de recurso;
g)
Atas de audiências públicas.
h)
Relatórios de visitas externas.
i)
Outras manifestações consideradas importantes (artigo 11, § 2°, incisos).

O Promotor de Justiça em estágio probatório prestará informações sobre o atendimento ao público, atuação
junto à comunidade, situação de livros e pastas da Promotoria de Justiça, controle externo da atividade policial e
sistema penitenciário local (artigo 11, § 3°). Recebidos os trabalhos, os membros do Ministério Público indicados
para assessorar a Corregedoria-Geral no acompanhamento do estágio probatório, examinarão a atuação
funcional de cada membro em estágio probatório, elaborando relatório de desempenho funcional, contendo: a)
os dados do Promotor de Justiça (nome e cargo); b) a identificação do período; c) as observações referentes aos
apontamentos que mereceram alguma consideração ou recomendação e as condutas constatadas; d) conclusão
e sugestão do conceito (artigo 12, incisos). Os conceitos serão emitidos a partir da seguinte pontuação: E –
excelente (100 pontos), O – Ótimo (71 a 99 pontos), B – Bom (51 a 70 pontos), R – Regular (31 a 50 pontos) e I –
Insuficiente (0 a 30 pontos). Respeitadas as normas de sigilo ético e profissional, a Assessoria Técnica em
Psicologia da Procuradoria-Geral de Justiça fará acompanhamento psicológico, em encontros bimestrais, dos
Promotores de Justiça em estágio probatório visando à averiguação das competências psicológicas, com
emprego de métodos, técnicas e instrumentos científicos que possibilitem a identificação das competências que
influenciam o desempenho do cargo, incluindo a verificação dos seguintes aspectos: a) níveis de concentração e
atenção; b) níveis dos elementos constitutivos da inteligência, memória, raciocínio, organização, iniciativa,
autoconfiança e controle emocional; c) relacionamento interpessoal; d) capacidade para trabalhar em equipe; e)
habilidades na resolução de problemas; f) capacidade para o exercício da liderança e de comunicação; g)
capacidade de análise e síntese; h) capacidade de trabalhar sob pressão; i) senso de responsabilidade e de ética
(artigo 12-A, “caput” e incisos). O acompanhamento será realizado paralelamente ao curso de formação e
capacitação, com remessa de relatórios bimestrais à Corregedoria-Geral contendo sugestões de avaliação
psiquiátrica e atividades de desenvolvimento pessoal e/ou terapêutico, visando à adaptação ao cargo, no
aspecto pessoal e profissional, bem como o aprimoramento do desempenho das atribuições funcionais (artigo
12-A, § 1°). A partir do relatório, o Corregedor-Geral expedirá orientação para encaminhamento das sugestões
do profissional de psicologia (artigo 12-A, § 2°). No décimo oitavo mês de estágio probatório, será encaminhado
à Corregedoria-Geral um relatório conclusivo do acompanhamento (artigo 12-A, § 3°). Serão apreciados, para
emissão do conceito relacionado, os seguintes aspectos: a) forma gráfica e qualidade redacional; b)
sistematização lógica e nível de persuasão; c) atuação extrajudicial; d) tempestividade e forma de apresentação;
e) o empenho na produção de prova; f) observância e/ou acatamento às orientações e recomendações recebidas
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(artigo 13, incisos). Entende-se para o fim acima referido: a) por forma gráfica: os aspectos externos dos
trabalhos jurídicos, ou seja, a formatação da página e do texto, o meio utilizado (manuscrito, datilografado ou
computadorizado), tamanho, cor e forma da fonte utilizada, limpeza, existência ou não de rasuras, referências
bibliográficas e adequação ou não às normas técnicas em vigor; b) por qualidade redacional – os aspectos
ortográficos, sintáticos, de pontuação e de concordância, que possibilitam a fácil compreensão do texto; c) por
adequação técnica – a conformidade da exposição jurídica contida no trabalho com preceitos legais, doutrinários
e jurisprudenciais relacionados com a matéria em discussão, respeitada a independência funcional; d) por
conteúdo jurídico – a circunscrição da abordagem ao âmbito do Direito; sem desconsideração, contudo, das
ciências auxiliares; e) por sistematização lógica – a exposição de ideias não somente de acordo com a técnica,
mas de forma compreendida pelo interlocutor; f) por nível de persuasão – a possibilidade da argumentação, pelo
concurso dos demais dados em produzir efeitos no interlocutor; g) por atuação extrajudicial – o êxito nos
procedimentos administrativos extrajudiciais, especialmente os realizados em comunidades (artigo 13, § 1°,
incisos). À vista dos relatórios e demais documentos, o Corregedor-Geral elaborará relatório conclusivo,
examinando o desempenho e o preenchimento dos requisitos necessários ao vitaliciamento pelos Promotores de
Justiça em estágio probatório, emitindo conceito e expedindo recomendações e orientações quanto às
imperfeições encontradas visando à melhoria e aperfeiçoamento de seu trabalho (artigo 13, § 2°). O Promotor
de Justiça em estágio probatório que receber um conceito “insuficiente” ou “regular” por 02 (dois) meses
consecutivos será acompanhado e orientado pessoalmente pelo Corregedor-Geral do Ministério Público e/ou
pelos membros do Ministério Público designados para assessorar a Corregedoria-Geral, com vistas à melhoria e
aperfeiçoamento do seu trabalho (artigo 13, § 3°). Cópia do relatório conclusivo será encaminhada ao Promotor
de Justiça em estágio probatório que, no prazo de 10 (dez) dias, poderá oferecer reclamação ao CorregedorGeral quanto ao conceito lançado (artigo 14, “caput”). Acolhida a reclamação, o Corregedor-Geral determinará a
correção do conceito atribuído ao reclamante, após a devida análise (artigo 14, parágrafo único). O Promotor de
Justiça em estágio probatório que obtiver 05 (cinco) conceitos insuficientes, consecutivos ou não, terá sua
permanência na carreira impugnada pelo Corregedor-Geral do Ministério Público (artigo 15). À vista da entrada
em exercício do Promotor de Justiça em estágio probatório, a Corregedoria-Geral expedirá portaria de
instauração do processo de acompanhamento de estágio probatório do membro do Ministério Público (artigo
17, “caput”). O processo deverá ser instruído com os seguintes documentos a serem produzidos durante o
estágio probatório: a) formulário de controle de remessa dos relatórios e cópias dos trabalhos mensais; b)
documentos de afastamento; c) ficha de conceito; d) ficha funcional atualizada; e) relatórios bimestrais de
atividades e documentos que os instruírem; f) relatórios de desempenho funcional; g) relatórios de Assessoria
Técnica em Psicologia; h) relatório final de vitaliciamento, ou não, do membro do Ministério Público; (artigo 18,
incisos). Sempre que dos autos constarem anotações que importem em demérito serão comunicadas ao
Promotor de Justiça interessado, a fim de que possa contraditá-las, no prazo de 15 (quinze) dias, por escrito
(artigo 20). A permanência na carreira e o vitaliciamento do Promotor de Justiça em estágio probatório serão
objeto de deliberação pelo Conselho Superior do Ministério Público (artigo 21). A Corregedoria-Geral do
Ministério Público, no 20° (vigésimo) mês do estágio probatório, remeterá ao Conselho Superior do Ministério
Público, por intermédio do Procurador-Geral de Justiça, relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e
funcional do Promotor de Justiça, recomendando, fundamentadamente, o seu vitaliciamento, ou não, analisando
os seguintes aspectos; a) idoneidade moral, no âmbito pessoal e profissional; b) conduta pública e privada
compatível com as prerrogativas e a dignidade de suas funções; c) zelo pelo prestígio da Justiça, por respeito aos
membros do Ministério Público, Magistrados, advogados, Defensores Públicos, funcionários e auxiliares da
Justiça; d) zelo e a probidade no desempenho das suas funções; e) a eficiência, eficácia, pontualidade e
assiduidade no desempenho de suas funções; f) a segurança e a qualidade técnica dos trabalhos jurídicos; g)
cumprimento das metas e dos programas institucionais; h) acatamento e observância às orientações e
recomendações da Corregedoria-Geral do Ministério Público; i) contribuição à melhoria dos serviços da
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Instituição e das Promotorias de Justiça; j) cumprimento dos demais deveres funcionais (artigo 22, incisos). A
Corregedoria-Geral do Ministério Público poderá, a qualquer tempo, impugnar a vitaliciedade do Promotor de
Justiça em estágio probatório desde que ocorra fato relevante que comprometa a idoneidade do estagiário
(artigo 22, parágrafo único). Se o relatório circunstanciado concluir pelo não vitaliciamento, o membro do
Ministério Público em estágio probatório poderá ser suspenso de seu exercício funcional, por decisão do
Conselho Superior do Ministério Público, até definitivo julgamento (artigo 23). Os membros do Conselho do
Superior do Ministério Público poderão impugnar, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do
relatório circunstanciado do Corregedor-Geral do Ministério Público, por escrito e motivadamente, a proposta de
vitaliciamento (artigo 24, “caput”). Durante a tramitação do procedimento de impugnação, o interessado
receberá vencimentos integrais, contando-se, para todos os efeitos, o tempo de suspensão do exercício
funcional, se vier o mesmo a ser vitaliciado (artigo 26). O Conselho Superior do Ministério Público deverá proferir
decisão pela confirmação, ou não, do membro do Ministério Público na carreira até 60 (sessenta) dias, podendo
modificar a conclusão do Corregedor-Geral do Ministério Público pela maioria absoluta dos seus membros
(artigo 27, “caput”), Se a decisão for pela não confirmação, o Conselho Superior do Ministério Público data
ciência e vista do processo ao interessado para, no prazo de 15 (quinze), querendo, formular pedido de
reconsideração, sem prejuízo de recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça (artigo 27, § 1°). O Conselho
Superior do Ministério Público manifestar-se-á no prazo de 10 (dez) dias (artigo 27, § 2°). Das decisões do
Conselho Superior do Ministério Público sobre o não vitaliciamento do Promotor de Justiça, caberá recurso para
o Colégio de Procuradores de Justiça (artigo 28). Julgado o recurso, ou precluso o prazo para interposição, o
processo, em qualquer caso, será remetido ao Procurador-Geral de Justiça, que: a) sendo a decisão final no
sentido de vitaliciamento, expedirá o competente ato declaratório; b) sendo a decisão final desfavorável ao
vitaliciamento, expedirá de exoneração do Promotor de Justiça substituto (artigo 29, incisos).
Transcreve-se, a título de ilustração, a conclusão de relatório parcial de estágio probatório de membro
do Ministério Público, Doutor Ary Martins Alves Filho, com atuação nos cargos das Promotorias de Justiça de
Piracuruca, Avelino Lopes e Curimatá, relativo ao bimestre janeiro e fevereiro de 2016, datado em 28.03.2016, a
saber:
“CONCLUSÃO:
O Promotor afirmou que fez outras inspeções/visitas, todavia, não mencionou onde, quando e nem
mencionou os órgãos.
O Promotor generalizou os tipos de manifestações; na parte criminal colocou que teve 110 (cento e dez)
manifestações, no entanto, o relatório elaborado pela Corregedoria-Geral, com base em orientações do
CNMP, sugere que faça a devida quantificação de cada ato processual praticado. Procedimento idêntico
adotou com relação as demais atuações: cível, direitos difusos e coletivos e controle externo da atividade
policial, bem como no que tange ao atendimento ao público. Logo, alguns questionamentos formulados
não poderão ser analisados com a devida exatidão. O relatório de produtividade contribui, mas não
substitui o da Corregedoria, do estágio probatório.
Nas peças por nós analisadas não verificamos o descumprimento de prazos processuais.
O Promotor de Justiça apresenta um bom nível de persuasão e concisão de ideias, pertinência com as
providências adotadas ou requeridas, equilíbrio emocional, sistematização e adequação técnica.
CONCEITO DO MÊS AVALIADO; ÓTIMO.”
A remessa das peças produzidas pelo membro do Ministério Público em estágio probatório é feita via plataforma
“moodle”.
São três Promotores de Justiça que assessoram o Corregedor-Geral. Há a figura, também, do SubcorregedorGeral, que atua nas substituições do Corregedor-Geral.
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Não se faz sensível, ao longo do biênio de prova, obrigatoriedade, de natureza legal ou normativa, no sentido de
que o Promotor de Justiça em estágio probatório tenha que, efetivamente, realizar trabalhos de plenário no
Tribunal do Júri (embora, nos relatórios bimestrais, há o encaminhamento das atas do Tribunal do Júri).
Ao longo do probatório, os membros do Ministério Público são submetidos, ao menos, a uma
inspeção/correição.
Não há, no histórico do Ministério Público do Estado do Piauí, notícia de não vitaliciamento de membro em
estágio probatório.
Há avaliação psicológica ou psiquiátrica dos Promotores de Justiça ao longo do estágio probatório. A Assessoria
Técnica em Psicologia encaminha à Corregedoria-Geral apenas a conclusão das avaliações. Não informa os
comemorativos do caso.

Há curso de adaptação dos Promotores de Justiça em estágio probatório organizado pelo CEAF e com
participação da Corregedoria-Geral.
Observações/Sugestões:
1° Cuidar para que todos os Promotores de Justiça ao longo do biênio de prova realizem trabalhos no Plenário do
Tribunal do Júri.
Manifestação da unidade (CG/PI): “Esta Corregedoria, além de expedir a Recomendação n. 06/2017
(DOCUMENTO N. 03), oficiou à douta Procuradoria-Geral de Justiça do Piauí, a fim de que fossem
adotadas as medidas legais cabíveis para que os Promotores de Justiça, em estágio probatório,
participassem de sessões do Tribunal do Júri durante o biênio de avaliação (DOCUMENTO N. 04)”.

2° É recomendável que as conclusões encaminhadas pela Assessoria Técnica em Psicologia faça a remessa para a
Corregedoria-Geral dos dados coletados e que embasam as conclusões lançadas no laudo, com a transferência
do sigilo, se for o caso.
Manifestação da unidade (CG/PI): “Esta Corregedoria oficiou à Assessora Técnica em Psicologia da PGJ-PI,
comunicando acerca da presente Recomendação, a fim de implementá-la (DOCUMENTO N. 05)”.

3° Alterar o artigo 15 do Ato n.° 01/2003 da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí. Tal
dispositivo normativo consagra que o “Promotor de Justiça em estágio probatório que obtiver 05 (cinco)
conceitos insuficiente, consecutivos ou não, terá sua permanência na carreira impugnada pelo Corregedor-Geral.”
Trata-se de limitação indevida ao direito do Corregedor-Geral de impugnar o estágio probatório de membro do
Ministério Público do Estado do Piauí com insuficiência de desempenho. Não há necessidade de se aguardar,
para tanto, um ano (os relatórios são bimestrais).
Manifestação da unidade (CG/PI): “Instaurou-se, no âmbito desta Corregedoria, Procedimento de Gestão
Administrativa n. 9423/2017 para coleta de subsídios à elaboração das mudanças sugeridas (DOCUMENTO
N. 06)”.
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4° Em sede de estágio probatório, o pedido de reconsideração ao Conselho Superior mostra-se
contraproducente. Basta o recurso para o Colégio de Procuradores. Recomenda-se, assim, alteração do artigo 27
do Ato n.° 01/2003 da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí.
Manifestação da unidade (CG/PI): “Instaurou-se, no âmbito desta Corregedoria, procedimento de gestão
administrativa n. 9423/2017 para coleta de subsídios à elaboração das mudanças sugeridas (DOCUMENTO
n. 06)”.

13.

Correições e Inspeções

A disciplina da atividade fiscalizatória dos membros do Ministério Público do Estado do Piauí encontra referência
na Lei Complementar n.° 12, de 18 de dezembro de 1993, no capítulo que trata das “Do Regime Disciplinar”
(Capítulo X). Reza o artigo 142, incisos, do referido diploma legal que a atividade funcional dos membros do
Ministério Público está sujeita a: a) inspeção permanente, b) visita de inspeção, c) correição ordinária e d)
correição extraordinária. Consta ainda, que qualquer pessoa poderá reclamar ao Corregedor-Geral do Ministério
Público sobre abusos, erros ou omissões dos membros do Ministério Público, sujeitos à correição (§ 1° do artigo
142).
A inspeção permanente será procedida pelos Procuradores de Justiça ao examinar os autos em que devam
oficiar (artigo 143, “caput”). O Corregedor-Geral do Ministério Público, à vista das informações enviadas pelos
Procuradores de Justiça, fará aos Promotores de Justiça, oralmente ou por escrito, em caráter reservado, as
recomendações ou observações que julgar cabíveis, dando-lhes ciência dos elogios (parágrafo único do artigo
143).
As visitas de inspeção serão realizadas em caráter informal pelo Corregedor-Geral ou pelo Corregedor-Geral
Substituto (“caput” do artigo 144).
A correição ordinária será efetuada pessoalmente pelo Corregedor-Geral do Ministério Público para verificar a
regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade no exercício das funções, bem como o cumprimento das
obrigações legais e das determinações da Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria-Geral (artigo 145,
“caput”). A Corregedoria-Geral realizará, anualmente, no interior, correições ordinárias, em, no mínimo, um
terço das Comarcas (artigo 145, § 1°). A correição ordinária realizada em Procuradorias será procedida pelo
Corregedor-Geral (artigo 145, § 2°).
A correição extraordinária será realizada pelo Corregedor-Geral, de ofício, por determinação da ProcuradoriaGeral de Justiça, do Colégio de Procuradores de Justiça ou do Conselho Superior do Ministério Público (artigo
146, “caput”). Concluída a correição, o Corregedor-Geral apresentará ao Procurador-Geral e ao órgão que a
houver determinado, relatório circunstanciado, mencionando os fatos observados, as providências adotadas e
propondo as de caráter disciplinar ou administrativo, que excedam suas atribuições, bem como informando
sobre os aspectos da conduta social, intelectual e funcional dos Promotores de Justiça (artigo 146, § 1°). O
relatório da correição será sempre levado ao conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do
Colégio de Procuradores de Justiça na primeira sessão que ocorrer após a sua elaboração (artigo 146, § 2°).
Com base nas observações feitas nas correições, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá baixar
instruções aos Promotores de Justiça (artigo 147).
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Sempre que, em correição ou visita de inspeção, verificar-se a violação dos deveres impostos aos membros do
Ministério Público, o Corregedor-Geral tomará notas reservadas do que coligir no exame dos autos, livros, papéis
e das informações que obtiver (artigo 148, “caput”). Quando, no curso da investigação, ou mediante acusação
documentada, o órgão de correição verificar possível ocorrência de infração disciplinar, comunicará
imediatamente ao Corregedor-Geral para o fim de instauração de sindicância (artigo 148, parágrafo único).
Foram realizadas as seguintes inspeções/correições: ano de 2015: 42 (quarenta e duas) correições ordinárias nos
cargos das Promotorias de Justiça e uma correição extraordinária. Foi realizada uma inspeção em um cargo da
Procuradoria de Justiça e 11 (onze) inspeções nos cargos das Promotorias de Justiça No ano de 2016, 40
(quarenta) cargos da Promotoria de Justiça foram correicionados. Foram realizadas, ainda, 20 (vinte) inspeções
nos cargos da Procuradoria de Justiça e 18 (dezoito) cargos das Promotorias de Justiça.
Em relatório de correição ordinária, datado de 17.02.2017, examinado ao concreto – no cargo da Promotoria de
Justiça de Demerval Lobão, titulado pela Doutora Ana Isabel de Alencar Mota Dias –, foram lançadas as seguintes
observações:

“No exercício do seu mister, comprovou-se que a Doutora Ana Isabel de Alencar Mota Dias, Promotora de
Justiça de Demerval Lobão, envida esforços para desempenhar adequadamente suas atribuições e, assim,
manifestar-se nos diversos processos e demais expedientes recebidos. Além disso, também se esforça para
desenvolver uma atuação extrajudicial.
Ao término dos trabalhos da Correição Ordinária na Promotoria de Justiça de Demerval Lobão/PI, a
Corregedoria-Geral do Ministério Público assevera não ter verificado pendência funcional que configure
descumprimento dos deveres legais por parte do membro do Ministério Público correicionado, concluindo
que o trabalho desenvolvido é merecedor de conceito ótimo.
Em observância ao artigo 25, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.° 12, de 18.12.1993, submeta-se o
presente relatório à apreciação do egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí
para conhecimento e deliberações cabíveis.
Encaminhe-se cópia desse relatório à Promotoria de Justiça correicionada para conhecimento e
providências previstas nos artigos 8°, § 2°, e 10 do Ato n.° 02/10-CGMP, de 09.02.2010, bem como o
acatamento das recomendações formuladas.”

É certo que foram objeto de inspeção todos os cargos da Procuradoria de Justiça. Ocorre que tais inspeções
foram limitadas no seu campo de cognição, com exame preponderante da regularidade administrativa dos
serviços de distribuição e devolução de processos. Assim, partindo-se da premissa de que o Conselho Nacional
do Ministério Público não estabelece distinção ontológica entre os cargos das Promotorias de Justiça e os cargos
da Procuradoria de Justiça (e nem a Lei Complementar n.° 12/1993), a realização de novas correições nos cargos
desta última – Procuradoria de Justiça – mostra-se impositiva, levando-se a efeito, além do exame da
regularidade administrativa dos serviços de distribuição e devolução de processos, análise qualitativa dos
trabalhos produzidos e adequação do número de processos recebidos.
Ainda no ponto, não se desconhece que o artigo 25, inciso I, da Lei Complementar n.° 12/93 consagra que o
Corregedor-Geral tem atribuição de “realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório
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reservado ao Colégio de Procuradores de Justiça.” Mas não pode ser olvidado que o artigo 145, § 2°, do mesmo
diploma legal autoriza que o Corregedor-Geral, pessoalmente, leve a efeito correição ordinária nos cargos da
Procuradoria de Justiça (“A correição ordinária realizada em Procuradorias de Justiça será procedida pelo
Corregedor-Geral” – grifou-se).
Recomendações:
Recomenda-se, partindo-se da premissa de que o Conselho Nacional do Ministério Público não estabelece
distinção ontológica entre os cargos das Promotorias de Justiça e os cargos da Procuradoria de Justiça, a
realização de correições nos cargos desta última – Procuradoria de Justiça –, levando-se a efeito, além do exame
da regularidade administrativa dos serviços de distribuição e devolução de processos, análise qualitativa dos
trabalhos produzidos e adequação do número de processos recebidos.
Manifestação da unidade (CG/PI): “Esta Corregedoria, no dia 30 de março de 2017, retificou o Anexo I do
Ato n. 01/2016-CGMP-PI, substituindo as Inspeções nas Procuradorias de Justiça por Correições
(DOCUMENTO N. 07)”.

14.

Resoluções do CNMP

14.1. Controle Externo da Atividade Policial (Res. nº 20/CNMP): O controle é realizado pela Secretaria da CGMP
através do Sistema de Resoluções do CNMP, com expedição de ofícios aos Promotores de Justiça que estiverem
em atraso bem como a instauração de Pedido de Providências ou até PAD quando for o caso. Atualmente
constam registrados no sistema: a) 25 (vinte e cinco) Estabelecimentos Militares Estaduais; b) 101 (cento e uma)
Delegacias Estaduais, sendo que 04 (quatro) estão inativas; c) 01 (uma) Unidade de Medicina Legal Estadual; e d)
02 (duas) Unidades de Perícia Criminal Estadual.
Não há aviso prévio, apenas um controle posterior dos formulários não disponibilizados no sistema. Em pesquisa
ao sistema do CNMP, realizada durante a correição, verificou-se que não há formulários pendentes de envio. Há
04 casos de DP desativadas e 01 de alteração de nome.
O setor da CG MPPI responsável pelo controle, relatou que os Promotores de Justiça tem dificuldade de localizar
o sistema no site do CNMP, tendo em vista que está no link "Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e
Adolescentes".
14.2. Interceptação telefônica (Res. nº 36/CNMP): A partir de janeiro de 2017, os membros do Ministério
Público do Estado do Piauí passaram a inserir as informações de Interceptação telefônica através do Sistema de
Relatório de Atividades Mensais, com formulário extraído do CNMP. Os dados são consolidados e totalizados
automaticamente pela Corregedoria. Antes da mudança, os membros preenchiam um formulário baseado no
anexo da resolução do CNMP, encaminhando à CG MPPI por e-mail.
14.3. Cronograma de inspeções e correições (Res. nº 149/CNMP): Conforme Ato nº 01/2016.
MÊS
Novembro/2016

CORREIÇÕES

INSPEÇÕES

Promotorias de Justiça de Canto do Promotorias de Justiça de Simões e Padre

22

DATA
16 a 18 de novembro
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Buriti, Itaueira e 24ª de Teresina

Marcos

28 de novembro a 02
de dezembro

1ª Promotoria de Justiça de São Raimundo
Nonato e Promotoria de Justiça Ambiental
com sede em São Raimundo Nonato
Dezembro/2016

Promotorias de Justiça de
Monsenhor Gil, Demerval Lobão e
29ª de Teresina

Promotorias de Justiça de Água Branca, São
Pedro, Angical e

12 a 16 de dezembro

41ª de Teresina
Janeiro/2017

1ª e 2ª Promotorias de Justiça de
Barras e 28ª de Teresina

1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Batalha e

23 a 27 de janeiro

19ª de Teresina
Fevereiro/2017

Promotorias de Justiça de Elesbão
Veloso e Barro Duro e 1ª de
Teresina

42ª Promotoria de Justiça de Teresina

Março/2017

1ª e 2ª Promotorias de Justiça de
União e 18ª Promotoria de Justiça
de Teresina

Promotoria de Justiça de Miguel Alves

Abril/2017

1ª,2ª, 3ª e 4ª Promotorias de Justiça Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí
de Campo Maior e 2ª de Teresina

24 a 28 de abril

Maio/2017

1ª e 2ª Promotorias de Justiça de
Uruçuí, Ribeiro Gonçalves e 3ª de
Teresina

1ª, 2ª, 3ª e 4ª Procuradorias de Justiça e

22 a 26 de maio

Promotorias de Justiça Porto,
Matias Olímpio e 4ª de Teresina

5ª, 6ª, 7ª e 8ª Procuradorias de Justiça

Junho/2017

20 a 24 de fevereiro

GAECO
27 a 31 de março

7ª Promotoria de Justiça de Teresina
26 a 30 de junho

23ª Promotoria de Justiça de Teresina
Julho/2017

1ª, 2ª, 3ª e 4ª Promotorias de
9ª, 10ª, 11ª e 12ª Procuradorias de Justiça
Justiça de Floriano e 12ª de Teresina
49ª Promotoria de Justiça de Teresina

Agosto/2017

Promotorias de Justiça de Pio IX e
Fronteiras e 46ª de Teresina

13ª, 14ª, 15ª e 16ª Procuradorias de Justiça

24 a 28 de julho

21 a 25 de agosto

52ª Promotoria de Justiça de Teresina
Setembro/2017

1ª, 2ª, 3ª e 4ª Promotorias de
17ª, 18ª, 19ª e 20ª Procuradorias de Justiça
Justiça de Piripiri e 47ª de Teresina
5ª Promotoria de Justiça de Teresina

14.4. Inspeções em estabelecimentos prisionais (Res. nº 56/CNMP O controle é realizado pela Secretaria da
CGMP através do Sistema de Resoluções do CNMP, com expedição de ofícios aos Promotores de Justiça que
estiverem em atraso bem como a instauração de Pedido de Providências ou até PAD quando for o caso.
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Atualmente constam registrados no sistema 15 (quinze) Estabelecimentos prisionais. Em consulta na data da
correição, verificou-se que não há pendências.

14.5. Fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade
(Res. nº 67/CNMP): O controle é realizado pela Secretaria da CGMP através do Sistema de Resoluções do CNMP,
com expedição de ofícios aos Promotores de Justiça que estiverem em atraso bem como a instauração de Pedido
de Providências ou até PAD quando for o caso. Atualmente constam registrados no sistema 07 (sete) Unidades
de Internação e Semiliberdade. Em consulta ao SIP do CNMP na data da correição, não foram constatadas
pendências.
14.6. Indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares (Res. nº 68/CNMP): Não há
sistema para registro e tramitação dos procedimentos de natureza disciplinar. Coloca-se manualmente na capa
dos procedimentos a informação quanto ao prazo prescricional das faltas disciplinares. Fica a cargo da
Coordenadoria de Controle Disciplinar. A equipe de correição constatou que os prazos prescricionais constam
nas capas dos PAD's e das SD's. Nos procedimentos preliminares os prazos prescricionais não são anotados na
capa.
Manifestação da unidade (CG/PI): “Esta Corregedoria acolheu a recomendação, editando Portaria n.
44/2017-CGMP/PI acerca do tema (DOCUMENTO N. 08), cujo cumprimento já foi executado com as
anotações nas capas dos procedimentos, conforme revelam também as fotografias em anexo
(DOCUMENTO N. 09)”.

14.7. Correição dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (Res. nº 71/CNMP): O
controle é realizado pela Secretaria da CGMP através do Sistema de Resoluções do CNMP, com expedição de
ofícios aos Promotores de Justiça que estiverem em atraso bem como a instauração de Pedido de Providências
ou até PAD quando for o caso. Atualmente constam registrados no sistema 09 (nove) Unidades de Acolhimento
Institucional. Em consulta ao SIP do CNMP, realizada na data da correição, constatou-se a existência de duas
pendências: Casa Maria Menina e Casa de Metara. As duas entidades estão inativadas, mas ainda constam no
sistema do CNMP. A situação já foi informada ao CNMP. A pendência aparece apenas na funcionalidade
"Monitorar envio de relatórios".
14.8. Controle do exercício do magistério (Res. nº 73/CNMP): Anualmente são expedidos ofícios-circulares aos
membros do MP solicitando a atualização das informações relativas ao exercício do magistério. Os dados são
enviados ao CNMP após requisição por este através de ofício circular. Em 2016, o CNMP não solicitou os dados. A
última informação foi prestada em 2015. Em consulta à planilha da Corregedoria, constatou-se que, no presente
semestre, 66 membros responderam se exercem ou não o magistério. Falta a resposta de 105 membros. O prazo
expirou no dia 15/03/17. O próximo passo da Corregedoria será encaminhar ofício cobrando dos faltosos.
Em 03/05/16 foi editado o Ato Conjunto PGJ-CGMP nº 03/2016 que estabeleceu a obrigatoriedade de
comunicação pelos membros do MPPI das atividades de magistério até o dia 15 de março de cada ano.
Manifestação da unidade (CG/PI): “Esta Corregedoria acolheu a Recomendação, promovendo a
expedição de Ofícios Circulares ns. 14 e 15/2017, de 30 de março de 2017, solicitando a atualização
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urgente e fixando prazo final para atendimento, sob pena da adoção das medidas disciplinares cabíveis
(DOCUMENTO N. 10)”.

14.9. Cadastro Nacional de Membros (Res. nº 78/CNMP): As informações pessoais e funcionais dos membros e
das unidades do MP-PI foram registradas no sistema, com exceção dos procedimentos administrativos e dos
processos judiciais em desfavor dos membros e do histórico de punições administrativas ou decorrentes de
ações judiciais. Foi expedido ofício ao PGJ solicitando o cadastro dos processos judiciais.
Manifestação da unidade (PGJ/PI): “De acordo com o relatório “as informações pessoais e funcionais dos
membros e das unidades do MP-PI foram registradas no sistema, com exceção dos procedimentos
administrativos e dos processos judiciais em desfavor dos membros e do histórico de punições
administrativas ou decorrentes de ações judiciais”. Ademais, foi mencionado que ao PGJ foi solicitando o
cadastro dos processos judiciais. Cabe frisar que, no que compete à Procuradoria Geral de Justiça, o
cadastro previsto na Resolução CNMP nº 78 está atualizado e essa informação já foi repassada à
Corregedoria Geral do MPPI por meio do Ofício nº 496/2017-AEGPGJ/MPPI (anexo - doc.02)”.
Manifestação da unidade (CG/PI): “Como já informado no item acima, esta Corregedoria oficiou ao PGJPI, solicitando o cadastro dos processos judiciais (DOCUMENTO N. 11), o qual já vem sendo feito, conforme
se vê do Ofício n. 496/2017-AEGPJ/MPPI (DOCUMENTO N. 12)”.

14.10. Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar (Res. Nº 136/CNMP): As informações dos
processos administrativos-disciplinares e das sindicâncias em tramitação e arquivados nesta Corregedoria Geral
estão sendo inseridos no referido sistema, a partir da sua implantação. Os procedimentos preliminares não são
cadastrados.
Manifestação da unidade (CG/PI): “Esta Corregedoria já cadastrou todos os Pedidos de Providências
(procedimentos preliminares) no Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar, como se vê do
Relatório de Procedimentos em anexo (DOCUMENTO N. 13)”.

15.

Em Relação aos Órgãos Colegiados

Foi solicitado, pela equipe de correição 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. As atas das Sessões estão sendo analisadas no
âmbito da Corregedoria Nacional.

16.

Em Relação a Outras Atividades Exercidas pelo Órgão

16.1. Assentos funcionais: a responsabilidade pelos assentos funcionais dos membros é dividida entre o Setor de
Recursos Humanos e a CGMP/PI, constando em meios físicos. Alguns registros são realizados no E-Cidade Sistema de Gestão Administrativa. A Corregedoria-Geral não tem acesso ao referido sistema. Há necessidade de
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informatizar os assentos funcionais para dar agilidade nas consultas. Foi noticiado à equipe de correição que o
MPPI está analisando a viabilidade de adotar o mesmo sistema do MPTO (Athenas).
Manifestação da unidade (CG/PI): “Como já informado no item acima, a PGJ firmou Termo de Cooperação
Técnica com o MPTO para obtenção do “Sistema Athenas”, ou seja, um software voltado para a gestão
1

estratégica da área administrativa . Tão logo o sistema seja disponibilizado pela chefia da PGJ, esta
Corregedoria adotará, incontinenti, os registros dos assentos funcionais em comento (DOCUMENTO N.
14)”.

16.2. Expedição de atos, portarias e recomendações: São expedidos atos isolados, pelo Corregedor Geral (atos,
avisos, recomendações, portarias, editais) ou atos conjuntos com o Procurador-Geral de Justiça (atos e
recomendações). Na elaboração dos atos, o Corregedor-Geral conta com o apoio dos Promotores- Corregedores
Auxiliares. Os conjuntos são editados mediante tratativas entre o Corregedor e o Procurador Geral, sendo
assinados primeiramente por este.
16.3. Controle de estagiários: Regulamentado pelo Ato PGJ nº 473/2014. A Seção de Estágios encaminhará,
semestralmente, à Corregedoria-Geral informações sobre o Quadro de Estagiários do Ministério Público do
Estado do Piauí e suas eventuais alterações, para fins de fiscalização do envio de relatório trimestral de atividades
(art. 71, III, da Lei Complementar Estadual n° 13/93). O Corregedor-Geral precisa "visar" todos os relatórios dos
estagiários.
16.4. Controle disciplinar de servidores: Compete ao Procurador-Geral de Justiça a instauração de sindicância e
processo administrativo disciplinar em face de servidores públicos, bem como a aplicação de penalidades.
16.5. Manifestações nas autorizações de residência fora da comarca: A Corregedoria-Geral poderá ser ouvida
previamente nos pedidos de autorização de residência fora da Comarca (Resolução nº 26 do CNMP). Quando
assim solicitado, a Corregedoria-Geral emitirá parecer observando os requisitos estabelecidos pela Resolução nº
02, de 11/03/10 do CSMP/PI, que alterou a Resolução nº 01-08/CSMP, de 04/03/08. Nos termos da citada
Resolução compete à Corregedoria-Geral expedir declaração de comprovação de presteza e regularidade no
serviço do membro do MP/PI que solicita a autorização, inclusive em relação a atendimento ao público, às partes
e à comunidade da Comarca de titularidade. A regulamentação local prevê que até 50km de distância não há
necessidade de autorização para residir fora da comarca. De 50km a 100km, há necessidade de solicitar
autorização. Atualmente existem 8 membros autorizados a residir fora da comarca (Anexo 1), sendo existem mais
duas solicitações de autorização em tramitação. Em 2016, a Corregedoria, durante inspeção na Promotoria de
Justiça de São Pedro do Piauí, detectou que o Doutor Nielsen Silva Mendes Lima não residia na comarca e não
tinha autorização para tanto. O Corregedor-Geral determinou que o Promotor de Justiça regularizasse a situação
e comunicou ao PGJ. O membro foi notificado pelo PGJ. Tramita pedido de autorização.
16.6. Movimentação de quadro: As promoções e remoções, após edital publicado pelo Conselho Superior do
MP, são instruídas com relatório elaborado pela Corregedoria-Geral com base nas informações constantes nesta
Corregedoria (correições/inspeções, residência fora da comarca, envio dos relatórios, magistério, dentre outros)
além de informações fornecidas pelo setor de Recursos Humanos. Como não há registro informatizado de todos

1

https://mpto.mp.br/web/portal/2016/08/10/software-desenvolvido-pelo-mpto-sera-utilizado-no-mp-do-

piaui
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os registros dos assentamento funcionais dos membros, a ficha própria com a informações é preenchida
manualmente, gerando grande esforço.
16.7. Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº 74/CNMP: A
Corregedoria-Geral consolida as informações relativas à Res. nº 74/CNMP e encaminha ao CNMP. Mensalmente,
os membros do MPPI preenchem os dados solicitados pela Resolução em Sistema específico ou os dados são
importados automaticamente para referido sistema através do SIMP (Sistema Integrado do Ministério Público).
O próprio sistema de relatório mensal consolida os dados enviados pelos membros que são preenchidos pela
Corregedoria-Geral em sistema próprio do CNMP. Nas Promotorias de Justiça onde o SIMP foi implantado, os
dados migram automaticamente para o relatório mensal. Nas demais, o membro preenche manualmente
diretamente no sistema disponibilizado no site do MPPI.
16.8. Relatório anual da Corregedoria-Geral: São produzidos relatórios de atividades anuais nesta Corregedoria
Geral e enviados ao Procurador-Geral de Justiça até o dia 15 (quinze) de janeiro do ano seguinte. São dois
formatos de relatório de atividade, um mais amplo, encaminhado para o CNMP, outro mais resumido,
encaminhado a vários órgãos e entidades.
16.9. Outras atividades exercidas pela Corregedoria-Geral:

16.10. Dados Complementares:
1. Sugestões dos membros da Corregedoria-Geral:
2. Experiências inovadoras:
a) Em 2016, por iniciativa da CG do MPPI, foi criado o Grupo Especial de Promotores de Justiça do
Tribunal do Júri (6 PJs), cuja principal atribuição é prestar apoio aos demais Promotores de Justiça na
realização do Plenário, com área de abrangência estadual; b) Adoção de rotina para verificar a
presença do membro na Promotoria de Justiça, consistente em ligação telefônica. Foi criado
formulário próprio denominado de "Ficha de Controle de Ligação Telefônica" (Anexo 2).

17. Indagações da Corregedoria Nacional

Indagação geral: Informações e esclarecimentos sobre a totalidade das constatações da equipe da
Corregedoria Nacional, além dos questionamentos específicos abaixo relacionados:

1-Existe participação efetiva da Corregedoria-Geral do MPPI na construção e no acompanhamento do
cumprimento do Planejamento Estratégico e dos Planos de Atuação da Instituição? Em caso positivo, detalhar
como é feito o processo de participação.
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Manifestação da unidade (CG/PI): “Não. Todavia, diante do questionamento, esta Corregedoria solicitou,
via e-mail (DOCUMENTO N. 15), às outras Corregedorias dos MPE´s informações quanto à sistemática
adotada pelas mesmas. A partir do recebimento das respostas e de futura reunião com a Assessoria de
Planejamento Estratégico da PGJ-PI, os Centros de Apoio e CEAF, esta Corregedoria definirá sua estratégia
de atuação, principalmente considerando o teor da “Carta de Brasília” (MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE
DA ATIVIDADE EXTRAJURISDICIONAL PELAS CORREGEDORIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO). Ressalte-se, no
entanto, que esta Corregedoria já havia efetuado, ainda no ano de 2016, modificação do Termo de
Inspeção de Centros de Apoio para incluir o item “III – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO”, onde são
formulados questionamentos quanto ao desenvolvimento e apoio de projeto do Plano Geral de Atuação
Finalística, quanto à existência de adesão pelas Promotorias e Procuradorias de Justiça e forma de
acompanhamento da execução respectiva (DOCUMENTO N. 16)”.

2- Existe manifestação da Corregedoria-Geral do MPPI nos procedimentos administrativos relacionados à
definição da distribuição e à redistribuição de atribuições, ao aperfeiçoamento estrutural das Promotorias e aos
critérios de substituição ou cumulação de funções? Explicar detalhadamente como é feita a manifestação.
Manifestação da unidade (CG/PI): “A resposta é apresentada por tópicos para facilitar a compreensão:
a) ATRIBUIÇÕES – Os procedimentos de mudança e redistribuição de atribuições, em regra, são precedidos
de estudo elaborado por comissão designada pelo PGJ-PI, sendo composta por um membro da
Corregedoria, o qual faz proposições e emite seus votos. Cite-se como exemplo as participações do Dr.
Cláudio Bastos Lopes (Promotor de Justiça – Assessor da Corregedoria) na Comissão de Regulamentação
das Atribuições das Promotorias de Justiça com sede na Capital (DOCUMENTO N. 17) e a do Dr. Rodrigo
Roppi de Oliveira (Promotor de Justiça – Assessor da Corregedoria) na Comissão de Estudo de impacto no
âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí da desativação ou desagregação de unidades
administrativas e judiciárias (DOCUMENTO N. 18).
b) APERFEIÇOAMENTO ESTRUTURAL DAS PROMOTORIAS: Embora nos Relatórios de Correição e Inspeção,
esta Corregedoria tenha formulado proposições de melhorias estruturais das Promotorias e Procuradorias
de Justiça, não foi instada a se pronunciar formalmente em Procedimentos Administrativos de
aperfeiçoamento estrutural daqueles órgãos de execução. No entanto, é necessário destacar que este
órgão correicional reconhece os inegáveis avanços estruturais que foram alcançados nos últimos anos pelo
empenho da Administração Superior do Ministério Público do Piauí.
c) CRITÉRIOS DE SUBSTITUIÇÃO OU CUMULAÇÃO DE FUNÇÕES: A fixação da escala de substituição
automática é estabelecida por ato do Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior do
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Ministério Público, conforme dicção do art. 86 da Lei Orgânica do MPPI. Desta forma, a única participação
2

desta Corregedoria se faz por seu voto na sessão daquele colegiado .”

3– Existe atuação da Corregedoria-Geral do MPPI junto às Escolas e aos Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional do Ministério Público, para a contribuição na definição do conteúdo programático do curso de
formação dos novos agentes políticos do Ministério Público, bem como dos temas de atualização profissional dos
demais membros, fomentando uma cultura institucional de valorização também da atividade extrajurisdicional
resolutiva? Detalhar de que forma é feita esta atuação.
Órgão destinatário: Corregedoria-Geral

Manifestação da unidade (CG/PI): “Sim.

Quando da elaboração do Plano de Capacitação e

Aperfeiçoamento Funcional de membros e servidores para o ano de 2017, por exemplo, esta Corregedoria
sugeriu, por intermédio do Ofício n. 1678/2016-CGMPPI, de 04 de novembro de 2016 (DOCUMENTO N.
19), cursos, oficinas e palestras ao Centro de Estudos e Capacitação Funcional-CEAF, cujos temas possam
produzir impactos positivos no desempenho dos Órgãos de Execução, de Administração e Auxiliares do
Ministério Público piauiense. Acrescente-se que esta Corregedoria também tem atuado junto ao CEAF,
participando do controle da frequência dos Promotores de Justiça em Estágio Probatório, bem como
ministrando Palestras quando convidados. A propósito, veja-se que, em 16-09-2016, o Dr. Rodrigo Roppi
de Oliveira, Promotor de Justiça-Assessor da CGMPPI, foi palestrante em oficina sobre “Audiência de
Custódia”, que teve como público alvo membros e servidores (DOCUMENTO N. 20).

4 - Esclarecer, detalhadamente, de qual forma é realizado o processo de remoção e promoção por merecimento
dos membros. Se existe, no âmbito do MPPI, normativa definidora de critérios de promoção e remoção por
merecimento aos substratos e axiomas da atuação resolutiva do Ministério Público brasileiro, estabelecendo
parâmetros que impliquem: a – a valorização da atividade finalística do Ministério Público; b - a valorização da
proatividade e do engajamento do membro em projetos, atuações e ações estratégicas e voltadas à obtenção de
resultados sociais efetivos.; c – a valorização da qualificação acadêmica enquanto elemento potencializador e de
interesse ao desempenho das atividades finalísticas do Ministério Público e d – a definição parâmetros aptos a
evitar margens de subjetivismo que impliquem insegurança jurídica e/ou riscos de distorções significativas na

2

Art. 86 da Lei Orgânica do MPPI. Os membros do Ministério Público, em seus impedimentos, suspeições
e faltas ocasionais, substituir-se-ão entre si, segundo tabela de substituição automática estabelecida por ato do
Procurador Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público. (Redação dada pela Lei
Complementar nº 160, de 17 de dezembro de 2010).
§ 1º - A tabela de substituição automática será publicada no Diário da Justiça, somente podendo ser
alterada por ato do Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público. (Redação
dada pela Lei Complementar nº 160, de 17 de dezembro de 2010).
§ 4º - Os casos omissos serão resolvidos através de ato do Procurador-Geral de Justiça, ouvido o
Conselho Superior do Ministério Público.(Parágrafo acrescentado pela Lei Complementar nº 160, de 17 de
dezembro de 2010).
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congruência entre os axiomas normativos estabelecidos e os resultados dos julgamentos em casos concretos.
Encaminhar o normativo vigente.
Órgãos destinatários: Procuradoria-Geral; Conselho Superior do MPPI e Corregedoria-Geral.
Manifestação da unidade (PGJ/PI): “No âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí o processo de
remoção e promoção por merecimento dos membros é regulamentado pela Resolução nº 01/2006 do
Conselho Superior local (anexo - doc.03). Vagando um cargo da carreira de membro, o Plenário do
Conselho Superior delibera acerca da expedição de edital de convocação para que interessados se
inscrevam no concurso de promoção ou remoção. Cabe registrar que a forma de movimentação na
carreira, se vertical (promoção) ou horizontal (remoção), é fixada de modo alternado dentro da entrância.
Igualmente, o critério a ser utilizado também é alternado, de modo que, na mesma entrância, as vagas
que surgem são oferecidas para provimento mediante antiguidade e merecimento, sucessivamente. No
ato da inscrição o interessado tem a oportunidade de juntar as informações que entender convenientes, de
forma a complementar seus assentamentos funcionais com dados objetivos que comprovem seu
merecimento. Os fatos pertinentes ao merecimento são aqueles indicados no art. 1º da Resolução nº
01/2006, que diz, verbis: I - a conduta do membro do Ministério Público na sua vida pública e particular e o
conceito de que goza na comarca; II - a pontualidade, a produtividade e o zelo ao cumprimento dos
deveres funcionais, verificados pelos relatórios de atividades e pelas observações feitas nas correições e
inspeções; III - a presteza e a segurança nas manifestações processuais; IV - o número de vezes que já
tenha integrado listas de promoção ou remoção; V - a freqüência e o aproveitamento em cursos oficiais,
ou reconhecidos, de aperfeiçoamento, especialmente os promovidos pela Escola Superior do Ministério
Público; VI - o aprimoramento de sua cultura jurídica, por meio da publicação de livros, teses, estudos,
artigos e obtenção de prêmios relacionados com a atividade funcional; VII - a atuação em Promotoria de
Justiça que apresente particular dificuldade para o exercício das funções ou de difícil provimento; VIII - a
participação nas atividades promovidas pela Procuradoria-Geral de Justiça para as quais foram
convocados e a contribuição para a consecução dos objetivos definidos pela Administração Superior do
Ministério Público; IX - a integração do membro do Ministério Público com a comunidade e as iniciativas
que redundarem em reais benefícios para a sociedade em que atua; X - o atendimento às determinações
da Administração Superior do Ministério Público e o cumprimento dos prazos relativos às obrigações
funcionais. Registre-se que é vedada a remoção ou promoção por merecimento do membro que retiver,
injustificadamente, autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los sem a devida
manifestação (art. 5º da Resolução nº 01/2006). Encerrado o prazo de inscrições, a Secretaria do Conselho
Superior consolida a documentação apresentada pelos interessados e encaminha à Corregedoria Geral.
Esse órgão de controle disciplinar elabora relatório que subsidiará a deliberação do Conselho Superior
acerca das promoções e remoções por merecimento. O Conselho Superior em sessão pública, mediante
voto fundamentado de seus integrantes, formará a lista tríplice dentre os inscritos, a ser indicar ao
Procurador Geral da Justiça, para que esse edite o ato de remoção ou promoção por merecimento, de
acordo com o inciso II do art. 23 da Lei Orgânica do MPPI. Em caso de promoção por merecimento, para
composição da tríplice, a escolha recairá no membro do Ministério Público mais votado, observada a
ordem dos escrutínios, prevalecendo em caso de empate, a antiguidade na entrância ou categoria, na
forma definida no inciso VI do art. 133 da Lei Orgânica do MPPI. Por fim, cabe registrar que tramita na
Administração do MPPI um procedimento destinado a reformular a Resolução nº 01/2006 do Conselho
Superior, com a finalidade de conferir maior relevância à resolutividade nos processos de movimentação
na carreira orientados pelo critério de merecimento. Nesse procedimento, registrado sob o nº
25.927/2015, uma comissão elaborou uma proposta de resolução tratando do tema, a qual foi analisada
pela Assessoria Especial Administrativa e aprovada pelo PGJ (anexo - doc.04), para em seguida, em
fevereiro do ano em curso, ser encaminhada ao Conselho Superior, aguardando no momento a deliberação
daquele colegiado”.
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Manifestação da unidade (CG/PI): “O processo de Remoção e Promoção por merecimento dos membros
do MPPI é regulamentado pela Resolução n. 01/2006 do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público
(DOCUMENTO N. 21). A sistemática obedecida é a seguinte: a) autorização do Conselho Superior para
abertura do edital; b) publicação do edital; c) inscrições, momento em que os candidatos deverão
encaminhar as informações que entender convenientes, de forma a complementar seus assentamentos
funcionais; d) manifestação da Corregedoria (Relatório Circunstanciado de Atuação – DOCUMENTO N. 22)
compreendendo: d.1) dados pessoais; d.2) informações sobre desempenho, produtividade e presteza nas
manifestações processuais; d.3) frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de
aperfeiçoamento; d.4) atendimento às determinações e solicitações da Corregedoria; d.5) antiguidade;
d.6) participações em listas de promoções ou remoções; d.7) informação quanto à posição nos quintos;
d.8) dados quanto à Promotoria perante a qual oficia; d.9) outras informações relevantes; e) confecção e
encarte do cálculo da posição dos candidatos nos quintos sucessivos; f) distribuição do Procedimento para
um dos conselheiros; g) elaboração do voto; h) pauta e julgamento em sessão pública, com voto aberto.
Por fim, cumpre informar que não existe tal norma no âmbito do MPPI. Todavia, foi constituída Comissão
com objetivo de elaborar proposta de alteração da Resolução n. 01/2006, do Conselho Superior do
Ministério Público, relativamente à definição de critérios objetivos de movimentação na carreira. Esta
Comissão já ultimou seus trabalhos, propondo edição de nova resolução, conforme se vê do Processo
Administrativo n. 25927/2015 (DOCUMENTO n. 23). Ademais, esta Corregedoria também já se posicionou
em tal procedimento (DOCUMENTO n. 24), apresentando manifestação conclusiva em agosto de 2016,
inclusive chamando a atenção para a necessidade de criar sistemática que permita justo julgamento de
membros que estejam submetidos a regime de trabalhos diversos (judicial/extrajudicial). O referido feito
administrativo encontra-se em fase de elaboração de voto para ser pautado e julgado pelo Conselho
Superior (DOCUMENTO N. 25).

18. Proposições da Corregedoria Nacional

18.1. Quanto às atribuições e estruturas organizacionais. Considerando o quanto constatado na
correição, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este item.
18.2. Quanto à estrutura de pessoal. Considerando o quanto constatado na correição, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item.
18.3. Quanto à estrutura física. Considerando o quanto constatado na correição, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item.
18.4. Quanto aos sistemas de arquivo. Considerando o quanto constatado na correição, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item.

18.5. Quanto à estrutura de Tecnologia da informação. Considerando o quanto constatado na correição, a
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Corregedoria Nacional propõe a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça
para que determine: a) a elaboração de cronograma de utilização obrigatória do SIMP (ou de outro
sistema similar) em todos os órgãos de execução do MPPI. b) a elaboração de planejamento para adquirir
mais uma impressora multifuncional, com scaner de alta velocidade, para utilização da CorregedoriaGeral. Em 30 (trinta) dias, a Corregedoria Nacional será informada das providências adotadas.

18.6. Quanto aos Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional. Considerando o quanto
constatado na correição, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este item.
18.7. Quanto aos procedimentos disciplinares. Considerando o quanto constatado, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item. Importante ressaltar que a Corregedoria Nacional
instaurou 04 (quatro) reclamações disciplinares para acompanhamento em virtude da correição realizada.

18.8. Quanto ao estágio probatório. No que tange às questões relativas ao Estágio Probatório, a
Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de
DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral para que: estabeleça a obrigatoriedade dos Promotores de
Justiça em estágio probatório realizarem trabalhos no Plenário do Tribunal do Júri; expedição de
RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral para que altere os artigos 14 e 27 do Ato nº 01/2003
conforme estabelecido no item 12 do presente relatório. Em resposta, foi informado pela unidade a
instauração do Procedimento de Gestão administrativa nº 9423/2017 para tratar do tema. No prazo de 60
(sessenta) dias a Corregedoria Nacional será informada das medidas até então adotadas.

18.9. Quanto às Correições e Inspeções. Considerando o quanto constatado, a Corregedoria Nacional
propõe ao Plenário do Conselho Nacional expedir DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral: a) quando
da realização das correições nas Promotorias com atribuição extrajudicial, continue observando: 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). b)
considerando que não existe distinção ontológica entre os cargos das Promotorias de Justiça e os cargos
da Procuradoria de Justiça, a renovação das correições nos cargos desta última – Procuradoria de Justiça –,
levando-se a efeito, além do exame da regularidade administrativa dos serviços de distribuição e
devolução de processos, análise qualitativa dos trabalhos produzidos e adequação do número de
processos recebidos; expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral para que observe, para
fins estatísticos e de distribuição, que as manifestações dos Procuradores de Justiça no cível declinando da
intervenção no processo não deverão ser computadas como pareceres. A Corregedoria Nacional deverá
ser comunicada, no prazo de 90 (noventa) dias sobre as providências adotadas.

18.10. 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.
18.11. Quanto às interceptações telefônicas – Resolução nº 36/CNMP. - . Diante do que foi constatado,
desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
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18.12. Quanto ao cronograma de inspeções e correições – Resolução nº 149/CNMP. Diante do que foi
constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
18.13. Quanto às Inspeções em estabelecimentos prisionais - Resolução nº 56/CNMP. Diante do que foi
constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
18.14. 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.
18.15. Quanto à indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares –
Resolução nº 68/CNMP. Desnecessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP,
considerando as providências adotadas após o encaminhamento do relatório preliminar.
18.16. 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.
18.17. Quanto ao exercício do magistério – Resolução nº 73/CNMP. Diante do que foi constatado, a
Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo
Procurador-Geral de Justiça para que cumpra os termos da resolução supra citada encaminhando a
relação completa dos membros que exercem o magistério. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria Nacional
será informada das providências adotadas.
18.18. Quanto ao Colégio de Procuradores. Foi solicitado, pela equipe de correição 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. As atas das Sessões estão sendo analisadas no âmbito da Corregedoria Nacional.
18.19. Quanto aos assentos funcionais. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento
de proposições ao plenário do CNMP.

18.20. Quanto à expedição de atos, portarias e recomendações. Diante do que foi constatado pela
Equipe de correição, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de
proposições ao Plenário do CNMP.

18.21. Quanto ao controle de estagiários. Diante do que foi constatado pela Equipe de correição, a
Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao Plenário do
CNMP.

18.22. Quanto ao controle disciplinar de servidores. Diante do que foi constatado pela Equipe de
correição, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao
Plenário do CNMP.
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18.23. Quanto às manifestações nas autorizações de residência fora da comarca. Diante do que foi
constatado pela Equipe de correição, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o
encaminhamento de proposições ao Plenário do CNMP.

18.24. 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 Exmo. ProcuradorGeral de Justiça 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; b)
opere a movimentação do quadro de forma a não criar ainda mais o esvaziamento das entrâncias iniciais.
Expedir DETERMINAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça para que: a) não designe, como
substituto, promotor que esteja com acúmulo de serviço, sendo que tal certificação deverá ser fornecida
pela Corregedoria do MPPI.

18.25. Quanto à delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº
74/CNMP. Diante do que foi constatado pela Equipe de correição, a Corregedoria Nacional entende que
não é necessário o encaminhamento de proposições ao Plenário do CNMP.

18.26. Quanto ao relatório anual da Corregedoria. Diante do que foi constatado pela Equipe de
correição, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao
Plenário do CNMP.

18.27. Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar - Res. Nº 136/CNMP: Desnecessário o
encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP, considerando as providências adotadas após o
encaminhamento do relatório preliminar.

18.28. Cadastro Nacional de Membros – Res. n.º 78/CNMP - Diante do que foi constatado pela Equipe de
correição, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP que expeça RECOMENDAÇÃO ao Exmo
Procurador-Geral de Justiça para que determine a elaboração de estudos para informatizar todos os
registros dos assentamentos funcionais dos membros. Em 90 (noventa) dias, a Corregedoria Nacional será
informada das providências adotadas.
18.29. Participação da Corregedoria-Geral no Planejamento Estratégico. Considerando que não restou
constatado, durante a correição, a participação efetiva da Corregedoria-Geral do MPPI na construção e,
principalmente no acompanhamento do cumprimento do Planejamento Estratégico e dos Planos de
Atuação da Instituição, uma vez que nem reuniões de avaliações da estratégia fazem parte da rotina de
acompanhamento do planejamento, os planos de atuação ainda estão em processo de construção, a
adesão dos membros aos projetos é voluntária e monitorada de forma ainda incipiente, dependendo mais
da própria iniciativa do membro, a Corregedoria Nacional propõe a expedição de RECOMENDAÇÃO ao
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Procurador-Geral de Justiça para que garanta a efetiva participação do Corregedor-Geral do MPPI em
todas as etapas do planejamento estratégico, em especial o seu efetivo monitoramento; expedir
RECOMENDAÇÃO ao Corregedor-Geral do MPPI para que participe, ativa e efetivamente, de todas as
etapas do planejamento estratégico da Instituição, em especial do seu efetivo monitoramento. Em 60
(sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será informada das providências adotadas.

18.30. Aperfeiçoamento estrutural das Promotorias e critérios de substituição ou cumulação de
funções. Participação efetiva da Corregedoria. Considerando que a Corregedoria Geral do MPPI não é
ouvida nos procedimentos administrativos relacionados à definição da distribuição e à redistribuição de
atribuições, ao aperfeiçoamento estrutural das Promotorias e aos critérios de substituição ou cumulação
de funções, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO ao
Exmo Procurador-Geral de Justiça para que determine que a Corregedoria-Geral seja ouvida previamente
nos processos adminsitrativos relativos ao tema. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será
informada das providências adotadas.
18.31. Aperfeiçoamento funcional dos membros do Ministério Público. Valorização da atividade
extrajudicial resolutiva. Considerando que não restou efetivamente comprovada a atuação da
Corregedoria-Geral do MPPI junto ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério
Público no que concerne ao fomento dos temas de atualização profissional dos demais membros,
fomentando uma cultura institucional de valorização também da atividade extrajudicial resolutiva, uma
vez que o curso informado foi apenas sobre “audiência de custódia”, a Corregedoria Nacional propõe ao
Plenário do CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral do MPPI que garanta o
efetivo fomento de cultura institucional de valorização da atividade extrajudicial resolutiva propondo ao
respectivo CEAF cursos de aperfeiçoamento na temática sempre com a participação efetiva do próprio
órgão. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será informada das providências adotadas.

18.32. Processo de remoção e promoção por merecimento dos membros. Normativo e critérios. No que
tange aos critérios relativos às promoções por merecimento, Considerando o disposto nos artigos 93 e 129
§ 4º da Constituição Federal; considerando que a Carta de Brasília inaugura compromisso voltado à
resolutividade do Ministério Público Brasileiro na obtenção de produtos sociais úteis e que a consecução
de tal desiderato pressupõe a efetividade de uma política de valorização da atividade finalística, da
proatividade e da qualificação funcional enquanto investimento potencializador de retornos institucionais
dos membros do Ministério Público; considerando que as normativas e práticas institucionais relativas a
aplicação de critérios de merecimento para promoções no âmbito dos Ministérios Públicos é elemento de
natureza estruturante e transversal da política de reconhecimento e, na medida em que definidora de
estímulos e desestímulos, é essencial à perfilização de competências dos membros do Ministério Público
Brasileiro; considerando que eventuais distorções na definição e no julgamento do mérito em promoções
de membros do Ministério Público é tema que merece acurado tratamento institucional, à luz da
amplitude de desdobramentos que tais ocorrências em práticas institucionais ordinárias; considerando
que a Corregedoria do MPPI participou de estudo (Processo Administrativo nº 25927/2015) no intuito de
aperfeiçoar o disposto na Resolução nº 01/2006 do Conselho Superior do Ministéiro Público do Piauí, que
regulamenta o tema, estando, ainda, pendente de julgamento, a Corregedoria Nacional propõe ao
Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça e ao
Conselho Superior do MPPI que: a) observem como critério definidor de eficiência do membro o
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andamento diligente, tempestivo e responsável dos procedimentos sob sua condução e b) promovam
ajustamento da normativa definidora de critérios de promoção por merecimento aos substratos e axiomas
da atuação resolutiva do Ministério Público brasileiro, estabelecendo parâmetros que impliquem: 1 – a
valorização da atividade finalística do Ministério Público; 2 - a valorização da proatividade e do
engajamento do membro em projetos, atuações e ações estratégicas e voltadas à obtenção de resultados
sociais efetivos.; 3 – a valorização da qualificação acadêmica enquanto elemento potencializador e de
interesse ao desempenho das atividades finalísticas do Ministério Público e 4 – a definição parâmetros
aptos a evitar margens de subjetivismo que impliquem insegurança jurídica e/ou riscos de distorções
significativas na congruência entre os axiomas normativos estabelecidos e os resultados dos julgamentos
em casos concretos. Em 90 (noventa) dias, a Corregedoria Nacional será informada das providências
adotadas.
18.33. Sugere-se expedir OFÍCIO com registros elogiosos à Corregedoria-Geral do MPPI uma vez que os
procedimentos possuem boa organização e são de fácil entendimento. As manifestações também são
fundamentadas e enfrentam os fatos de forma adequada.

19. Considerações Finais

19.1. Ao concluir este Relatório de Correição, cabe deixar consignada a total colaboração da ProcuradoriaGeral de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí 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.

19.2 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, 20 de abril de 2017.

CLÁUDIO HENRIQUE PORTELA DO REGO
Corregedor Nacional do Ministério Público
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RELATÓRIO CONCLUSIVO

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO CEARÁ

RELATÓRIO CONCLUSIVO
DE INSPEÇÃO

Corregedoria Nacional do CNMP

INSPEÇÃO NA CORREGEDORIA-GERAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INSPEÇÃO NA CORREGEDORIA-GERAL
OUTUBRO DE 2015
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO CEARÁ
1
OUTUBRO DE 2015
Endereço: Setor de Administração Federal Sul - SAFS, Quadra 2, Lote 3, CEP: 70070-600 – Brasília/DF
Fone: (61) 3366-9110 / Internet: www.cnmp.mp.br / E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

 ATOS PREPARATÓRIOS DA INSPEÇÃO

O Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr. Cláudio Henrique Portela do Rego, por meio
da Portaria CNMP-CN n° 115, de 22 de setembro de 2015, instaurou o processo de inspeção na
Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará, 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 764/2015-90, para
organização dos documentos. A execução da inspeção deu-se conforme seu planejamento e foi
realizada nos dias 21, 22 e 23 de outubro de 2015, por um total de 6 (seis) membros, a saber: os
Procuradores de Justiça Armando Antonio Lotti e José Kumio Kubota e os Promotores de Justiça,
Lenna Nunes Daher, Rodrigo Leite Ferreira Cabral, Adriano Teixeira Kneipp e Humberto Eduardo
Pucinelli, além do Corregedor Nacional, Conselheiro Cláudio Henrique Portela do Rego.



ATRIBUIÇÕES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

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 é eleito pelo Colégio de Procuradores de Justiça, dentre os
Procuradores de Justiça, para mandato de dois anos, permitida uma recondução, sendo membro
nato dos Colegiados da Instituição, quais sejam: Conselho Superior do Ministério Público e do
Colégio de Procuradores de Justiça.

2.1. Atribuições. Segundo o artigo 58 da Lei Complementar Estadual (LCE) 72/2008, compete à
Corregedoria-Geral:

I - realizar, nas Procuradorias e Promotorias de Justiça, inspeções, correições ordinárias e
extraordinárias, remetendo o Relatório ao Conselho Superior do Ministério Público;
II - realizar inspeções nos serviços dos Assessores, remetendo o relatório aos Órgãos junto aos quais oficiem;
III - propor ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma desta Lei Complementar,
o não vitaliciamento de membro do Ministério Público;
IV - fazer recomendações, sem caráter vinculativo, a Órgão de Execução;
V - acompanhar o estágio probatório;
2
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VI - instaurar e presidir, de ofício ou por provocação dos demais Órgãos da Administração
Superior, processo administrativo-disciplinar contra membro da Instituição, precedido ounão de sindicância, aplicando, nos casos previstos nesta Lei, a correspondente punição,
ou encaminhando-o ao Procurador-Geral para aplicá-la ou determinar o arquivamento;
VII - remeter aos demais órgãos de Administração Superior, informações necessárias ao
desempenho das suas atribuições;
VIII - 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;
IX - manter atualizados os assentamentos da vida funcional dos membros do Ministério
Público e dos estagiários, para aferição de merecimento;
X - convocar e realizar reuniões com os membros do Ministério Público, para tratar de
questões ligadas à sua atuação funcional;
XI - sugerir ao Colégio de Procuradores a expedição de instruções, sem caráter normativo,
visando à regularização e ao aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público;
XII - requisitar de qualquer autoridade, na forma da Lei, perícias, documentos, diligências,
certidões, pareceres técnicos e informações indispensáveis ao bom desempenho das suas
funções;

2.2. Regimento Interno. Além da fixação legal das atribuições da Corregedoria-Geral pela LCE
72/2008, o órgão dispõe de Regimento Interno em vigor desde março de 2004.

2.3. Estrutura Organizacional. De acordo com o artigo 14 da Lei Estadual 12.482/95 e com o
artigo 3º do Regimento Interno da CGMP/CE, sua estrutura administrativa atual é integrada por
apenas dois órgãos: Secretaria e Assessoria.



CORREGEDOR-GERAL

O Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará, o Procurador de Justiça Marcos
Tibério Castelo Alves (na ocasião da inspeção, o membro estava em gozo de férias, razão pela
qual não foram colhidas as informações constantes no termo de inspeção).


VICE-CORREGEDOR-GERAL
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3.1.1. O artigo 53 da LCE 72/2008 criou o cargo de Vice-Corregedor-Geral, a ser provido por um
dos membros do Colégio de Procuradores indicado pelo Corregedor-Geral e nomeado pelo
Procurador-Geral de Justiça, para substituir o primeiro nos respectivos impedimentos, suspeições
e afastamentos.

3.1.2. No momento da inspeção o cargo era ocupado pela Procuradora de Justiça, Dra. Suzanne
Pompeu Sampaio, titular da 33ª Procuradoria de Justiça. O Vice-Corregedor, quando em
substituição ao Corregedor-Geral, acumula suas atribuições com aquelas do ofício do qual é
titular.


PROMOTORES CORREGEDORES

No momento da inspeção, eram os seguintes membros que auxiliavam a CGMP/CE na função de
Promotor-Corregedor:

a) Daniel Isídio de Almeida Júnior. Assumiu a função em 12/03/2014. É titular da 6ª Promotoria
de Justiça da Comarca de Maracanaú (3ª Promotoria de Justiça Criminal); reside na comarca de
lotação; não exerce o magistério nem a advocacia; atualmente não participa de curso de
aperfeiçoamento; não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar,
cumpre expediente das 8h00 às 14h00, em expediente na Corregedoria-Geral. Durante as
inspeções e correições, o horário é das 8h00 às 18h00.

b) Guilherme de Lima Soares. Assumiu a função em 17/01/2012. É titular da 12ª Promotoria de
Justiça de Fortaleza; reside na comarca de lotação; não exerce o magistério nem a advocacia;
atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; não respondeu ou está respondendo a
procedimento administrativo disciplinar, cumpre expediente das08h00 às 14h00, em expediente na
Corregedoria-Geral. Durante as inspeções e correições, o horário é das 8h00 às 18h00.

c) Francismauro Gomes Ribeiro. Assumiu a função em 23/01/2012. É titular da 35ª Promotoria
de Justiça de Fortaleza; reside na comarca de lotação; não exerce o magistério nem a advocacia;
atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; não respondeu ou está respondendo a
procedimento administrativo disciplinar, cumpre expediente das 8h00 às 14h00, em expediente na
Corregedoria-Geral. Na ocasião da inspeção estava em gozo de férias, mas deixou o formulário
com as informações pessoais preenchidas.

d) Eduardo

Tsunoda. Assumiu a função em 01/10/2013. É titular da 2ª Promotoria de Justiça

Auxiliar da Família na Comarca de Fortaleza; reside na comarca de lotação; não exerce o
magistério nem a advocacia; atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; não
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respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar, cumpre expediente das
08h00 às 14h00, em expediente na Corregedoria-Geral. Durante as inspeções e correições, o
horário é das 08h00 às 18h00, podendo se estender após esse horário, se necessário.


ESTRUTURA DE PESSOAL

5.1. Estrutura de pessoal do Órgão. A Corregedoria-Geral é composta por 07 (sete) servidores:
Ana Denise Carneiro Moreira Gadelha (Oficial de Gabinete), Ana Cláudia Bonfim Jacó (Assessora
Técnica), Daniela Mota Leite Barbosa (Técnica Ministerial), Elaine Gomes Barboza (Técnica
Ministerial), Marcos Herbert Maier (Técnico Ministerial – NUGET), Érica Maria Lima Pimentel
Bessa (Técnica Ministerial) e Leonardo Vasconcelos de Oliveira (Técnico Ministerial).
Considerando-se que o Ministério Público do Estado do Ceará é composto atualmente por 441
(quatrocentos e quarente e um) membros, e ainda tendo em vista as diversas atribuições de
responsabilidade da Corregedoria-Geral, o quadro de pessoal do Órgão mostra-se insuficiente
para o adequado cumprimento de sua missão.

5.1.1. MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “Quando da inspeção
realizada neste Ministério Público do Estado do Ceará, no ano de 2013, a carência de pessoal da
corregedoria deste órgão já havia sido constatada, ocasião em que essa Corregedoria Nacional
recomendou a este Procurador-Geral de Justiça que “empreenda os esforços necessários à
tramitação das propostas de reestruturação organizacional e de incremento da estrutura de
pessoal da Corregedoria-Geral do MP/CE”. Houve tentativa, inclusive, de dar cumprimento à
citada recomendação, através da elaboração de minuta do Projeto de Lei que reestrutura a
Corregedoria Geral do Ministério Público. Aludida minuta chegou a ser apreciada pelo Órgão
Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, que, na 6ª Sessão Ordinária, realizada em 27 de
março de 2013 e, em seguida, foi encaminhada à Assessoria de Planejamento e Controle, para
estudo sobre a repercussão financeira e orçamentária, tendo em vista que a reestruturação da
Corregedoria Geral implicará no incremento de despesas de pessoal. Ocorre que, segundo
informações prestadas pela Assessoria de Planejamento e Coordenação, prestadas à época, no
final do ano de 2014, a proposta orçamentária deste órgão não foi aprovada em sua inteireza, eis
que sofreu corte orçamentário no Grupo Pessoal e Encargos Sociais da ordem de R$
66.304.511,00 (sessenta e seis milhões trezentos e quatro mil quinhentos e onze reais), o que
inviabiliza o incremento de despesas de pessoal. Afora isso, o Ministério Público do Estado do
Ceará encontrava-se próximo ao limite de gastos com despesas de pessoal (1,67%) estabelecido
na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que impedia a criação de cargos. As informações acima
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foram repassadas a esta douta Corregedoria Nacional, através do Ofício nº 133/2015/GAB/PGJ,
de 07 de julho de 2015 (referente ao Procedimento nº 1121/2012-11) (DOC. 02). Infelizmente, a
situação foi

agravada.

É que o relatório de

gestão fiscal – RGF

(disponível em

http://portaltransparencia.mpce.mp.br/index.php/gastos-com-pessoal/category/71-2015)

do

2º

quadrimestre de 2015 registrou que a despesa líquida de pessoal do MPCE alcançou 1,82% da
receita corrente líquida do período. Ademais, as propostas orçamentárias encaminhadas para os
anos subsequentes, 2015 e, agora, para o ano de 2016, também sofreram cortes, que
inviabilizaram o encaminhamento do projeto à Assembleia Legislativa, conforme se vê pelos
expedientes anexos. (DOC. 03 e 04). Assim, ante a inexistência de recursos orçamentários
suficientes para cobrir as despesas que serão geradas com a aprovação do supracitado projeto,
não se mostrou viável encaminhá-lo ainda à Assembleia Legislativa. Por essas razões, o projeto
que reestrutura o quadro de pessoal da Corregedoria-geral do Ministério Público permanece
sobrestado na Assessoria de Políticas Institucionais, aguardando a viabilidade orçamentária para
seu implemento.”



ESTRUTURA FÍSICA

6.1. Estrutura física. A Corregedoria-Geral está instalada no segundo andar do Edifício-Sede da
Procuradoria-Geral de Justiça, ocupando quatro salas contíguas: Gabinete do Corregedor-Geral,
com banheiro privativo; secretaria; uma sala onde trabalham todos os Promotores Corregedores,
sem divisão em Gabinetes individuais; uma sala de arquivo. Por falta de espaço, o servidor Marcos
Herbert Maier, lotado no Núcleo de Gerenciamento Estatístico – NUGET, bem como a servidora
Ana Cláudia Bonfim Jacó, desenvolvem suas atividades na sala de arquivo, em meio às estantes
contendo caixas de documentos e procedimentos arquivados, local manifestamente inadequado e
insalubre, conforme fotografia.
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6.1.1. MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “Foi encaminhado expediente
ao Núcleo de Apoio Técnico, a fim de averiguar a irregularidade apontada, ao que o Analista Ministerial de Arquitetura atestou tratar-se de local insalubre, ao tempo em que informou que há nova
área destinada à Corregedoria do MPCE, na edificação que está sento reformada no Centro Administrativo do Cambeba para abrigar a sede da Procuradoria-geral de Justiça, o que se espera
corrigir a situação. (DOC. 05)”



SISTEMAS DE ARQUIVO

7.1. Sistemas de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos): As sindicâncias, os
inquéritos administrativos e as representações são arquivadas na Corregedoria-Geral de forma
permanente, acondicionados em caixas e guardados em estantes instaladas em sala própria. Os
demais documentos são arquivados por cinco anos. Após, são encaminhados ao Arquivo Geral.


ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7
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8.1. Estrutura de Tecnologia da Informação: cada Promotor-Corregedor e servidor dispõe de
uma estação de trabalho com acesso à intranet e à internet. Atualmente, existem dois sistemas à
disposição da Corregedoria-Geral: a) o Protocolo WEB é o sistema geral de controle de tramitação
de documentos da Procuradoria-Geral de Justiça. Segundo informações da servidora Ana Denise
Carneiro Moreira Gadelha, neste mês de outubro de 2015, uma nova funcionalidade foi
implementada no sistema, permitindo a tramitação interna (dentro de um setor) do documento
registrado. Há procedimentos tramitando apenas em meio eletrônico e outros, ainda em meio
físico. A "carga" dos feitos aos Promotores-Corregedores é realizada por meio de livro específico,
embora o sistema permita fazê-la por meio eletrônico; b) o Sistema Plataforma Moodle é utilizado
para acompanhamento dos membros em estágio probatório. Passou a ser utilizado em setembro
de 2014, com a assunção da última turma. Em relação aos sistemas de controle e registro de
feitos da área-fim, vale ressaltar que, na correição realizada pela Corregedoria Nacional em 2012,
foi recomendado ao Procurador-Geral de Justiça que franqueasse acesso à Corregedoria-Geral
aos sistemas ARGOS e ARQUIMEDES. O sistema ARGOS foi substituído pelo ARQUIMEDES.
Segundo foi informado à equipe de inspeção, o acesso foi franqueado aos PromotoresCorregedores neste ano de 2015. Como o sistema não está implantado em todas as promotorias
de justiça, ou naquelas em foi implantado, não está com uso pleno, não há utilidade prática no
acesso diante da inconsistência dos dados. Por fim, foi informado pelo chefe da STI, Wladimir, que
o SGP já está disponível para inserção, pela Corregedoria, dos registros funcionais relativos às
inspeções/correições e instauração de procedimentos disciplinares. Questionado, o PromotorCorregedor Guilherme referiu que a STI informou à Corregedoria-Geral, 15 dias antes da
inspeção, que o SGP estava "em produção", ou seja, pronto para uso e que passarão a fazer os
lançamentos daqui para frente.
8.1.1. MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “No que respeita à inserção,
pela Corregedoria, dos registros funcionais relativos às inspeções/correições e instauração de
procedimentos disciplinares, foi encaminhado expediente ao Órgão Correicional deste Ministério
Público do Estado do Ceará, a fim de apresentar manifestação sobre o assunto, ao que o douto
Corregedor-geral, a despeito da recomendação de resposta ao CNMP em documento único,
informou, através do Memorando nº 071/2015-CGMP/PGJ/CE (DOC. 06) que “está tomando as
medidas para o envio das informações solicitadas diretamente ao CNMP, no prazo 15 (quinze)
dias, e em igual prazo enviará cópia a sua Assessoria”(sic). Quanto a implantação do Sistema
Arquimedes nas Promotorias de Justiça, a Secretaria de Tecnologia da Informação-STI (DOC. 07)
informou que “o Sistema Arquimedes possui uma página na intranet que dá acesso ao sistema,
traz documentação e vídeos tutoriais para os usuários, possui um módulo de relatórios
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complementar ao sistema, o ato conjunto dos Exmos. Procurador-Geral e Corregedor-Geral que
define o sistema oficial do MPCE e torna obrigatória sua alimentação e um mapa do Ceará
indicando as comarcas nas quais o sistema está implantado”. Foi considerado “implantado” o
órgão ministerial que recebeu a capacitação para uso do sistema, possui computadores, acesso à
internet/intranet, servidor ou colaborador para utilizar o sistema; ou seja, os pré-requisitos básicos,
estando, atualmente, a maioria das comarcas com o sistema está conforme mapa demonstrativo
apresentado pela STI. A STI promoveu levantamento, de março de 2012 a outubro de 2015, no
qual foi constatado que o sistema tem sido utilizado desde sua implantação. Contudo, o problema
da falta de servidor em órgãos ministeriais dificulta o seu uso integral. No levantamento realizado
foi identificado que alguns órgãos ministeriais não criaram ou não movimentaram processos nos
últimos 60 (sessenta) dias, embora possuam os pré-requisitos para o uso do sistema. Além disso,
os dados são passíveis de consulta pelo site do MPCE no serviço de consulta processual, de
consulta da distribuição do processual (Resolução 110 CNMP) e para remessa de dados periódica
para o Portal de Direitos Coletivos do CNMP.”



PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

9.1. Apontamentos gerais.

A análise dos procedimentos de natureza disciplinar em trâmite e arquivados no Ministério Público
do Estado do Ceará permitiu as seguintes constatações:

9.1.1. Apesar da ampla vistoria dos procedimentos em trâmite e arquivados, não foi possível identificar um único caso de punição disciplinar. Recorrente, neste aspecto, a incidência da prescrição
administrativa.

9.1.1.1. RESPOSTA DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. A aplicação de sanção disciplinar,
qualquer que seja a gravidade do ilícito administrativo, depende da finalização do PROCESSO
DISCIPLINAR, o qual, conforme o artigo 246, compreende a sindicância, o inquérito administrativo
e o processo administrativo, com previsão de manifestação do indiciado, sendo-lhe assegurado
contraditório e ampla defesa em todas as fases. Destaque-se que, além do trâmite próprio dos
procedimentos administrativos, a sistemática estabelecida na Lei Complementar nº 72/2008 de9
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manda que ao final de cada fase – sindicância, inquérito e processo disciplinar – o processo seja
submetido à apreciação de outro órgão – Procurador-geral de Justiça, ao término da sindicância, e
Conselho Superior do Ministério Público, para decidir sobre abertura e julgamento do processo
administrativo – havendo previsão de recurso dessas decisões ao Órgão Especial do Colégio de
Procuradores, o que denota se tratar de procedimento de longo prazo. Por outro giro, os prazos
prescricionais estabelecidos no Código são exíguos, sendo que à maioria dos ilícitos é previsa a
aplicação da pena de advertência (artigo 229), cujo prazo prescricional é de um ano (artigo 244, I),
ocasionando, com isso, ao elevado número de procedimentos alcançados pela prescrição. Visando otimizar a persecução administrativa a Assessoria de Políticas Institucionais está elaborando
projeto de lei para ser submetido ao Colégio de Procuradores de Justiça, para retificar as deficiências observadas no regime disciplinar dos membros do Parquet cearense, notadamente quanto a
alteração do art. 244, por meio da modificação do regime jurídico da prescrição da pretensão punitiva pela prática de falta disciplinar. Com o novo regime, o prazo prescricional será ampliado, bem
como serão previstas novas hipóteses de sua interrupção.(DOC. 01) Além disso, insta salientar
que, de forma geral, a Comissão Permanente de Inquérito Administrativo esclareceu que dentre os
fatores que provocam a arguida lentidão na atividade da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo – CPIA, a produção de realização de Inquéritos Administrativos lhes foi imposta como
atividade acumulativa, não tendo, os seus membros, prejuízo às atividades de sua titularidade ou
afastamento de qualquer função de representação junto ao Poder Judiciário, cumprindo-lhes ainda
as responsabilidades de membros do Órgão Especial do MPCE, do Conselho Superior do MPCE,
da Secretaria-Executiva das Procuradorias Criminais e outras Comissões que resultam de convocação da chefia ministerial e que são exigências do momento, tudo somado a inexistência de
substitutos, o que, caso os membros estejam em gozo de férias ou quaisquer afastamentos, retarda, consequentemente, os trabalhos em curso. (DOC. 08)

9.1.2. A interrupção da prescrição da pretensão punitiva administrativa só ocorre por ocasião da
instauração do Processo Administrativo Disciplinar. Nas fases preliminares (sindicância e inquérito
administrativo) não se fazem sensíveis outras causas interruptivas, que, agregadas aos diminutos
prazos prescricionais, invariavelmente frustram a persecução disciplinar.

9.1.2.1. MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “Acerca da interrupção do
prazo prescricional, calha informar que há divergência de entendimento entre este Procuradorgeral de Justiça com a Comissão Permanente de Inquérito Administrativo e o Conselho Superior
do Ministério Público, razão pela qual foi elaborada Consulta ao Conselho Nacional do Ministério
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Endereço: Setor de Administração Federal Sul - SAFS, Quadra 2, Lote 3, CEP: 70070-600 – Brasília/DF
Fone: (61) 3366-9110 / Internet: www.cnmp.mp.br / E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

Público (PCA 1.00292/2015-74), considerando a necessidade de atender ao artigo 4º da Resolução nº 68/2011-CNMP, para proceder ao correto registro da informação do termo final de prescrição na capa dos autos e no sistema informatizado, tendo por base a pena mínima aplicável em
tese. Nosso entendimento é que o prazo prescricional se interrompe quando da instauração da
sindicância, daí a contagem seria reiniciada pelo prazo em tese, e assim, sucessivamente, quando
da instauração do inquérito administrativo e do procedimento disciplinar. Isso porque §3º do artigo
244 da Lei Complementar nº 72/2008 dispõe que “a instauração do processo administrativodisciplinar interrompe a prescrição”, sendo que nas Disposições Preliminares (Seção I), do Capítulo V, intitulado DO PROCESSO DISCIPLINAR, artigo 246, consta que o procedimento disciplinar
compreende a sindicância, o inquérito administrativo e o processo administrativo. Já Comissão
Permanente de Inquérito e o Conselho Superior do Ministério Público vem, reiteradamente, reconhecendo a prescrição da pretensão disciplinar a contar da data do fato, desconsiderando a interrupção operada pela instauração da sindicância, levando à extinção da punibilidade. Diante, pois,
da divergência de entendimento, e considerando a necessidade de otimizar o comando da RESOLUÇÃO nº 68/2011-CNMP, para a pronta informação quanto aos prazos prescricionais, em tese,
para as penalidades que ensejaram a instauração de sindicâncias e processos disciplinares, visando a plena efetividade à atividade disciplinar no âmbito do Ministério Público Brasileiro, foram
lançados os seguintes questionamentos a esse CNMP:
1) A instauração de sindicância interrompe a contagem do prazo prescricional?
2) Em caso positivo, o prazo prescricional pode sofrer nova interrupção, quando das demais fases
do processo disciplinar (inquérito administrativo e processo administrativo)?
Por outro giro, a despeito da controvérsia, informamos que a Assessoria de Políticas Institucionais
está elaborando projeto de lei para ser submetido ao Colégio de Procuradores de Justiça, visando
retificar as deficiências observadas no regime disciplinar dos membros do Parquet cearense, notadamente quanto a alteração do art. 244, a fim modificar o regime jurídico da prescrição da pretensão punitiva pela prática de falta disciplinar. Com o novo regime, o prazo prescricional será ampliado, bem como serão previstas novas hipóteses de sua interrupção. (DOC. 01)”

9.1.3. A apuração de ilícito funcional dispõe de uma desnecessária superposição de procedimentos de natureza meramente investigativa, que comprometem a celeridade das investigações, haja
vista que frequente o uso de uma fase preliminar de defesa na própria Corregedoria-Geral, sindicância e inquérito administrativo (o que importa em mais de 5 oportunidades de apresentação de
defesa antes da instauração do processo administrativo disciplinar).
11
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9.1.3.1. MANIFESTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL. “De fato, esta Corregedoria-Geral adota,
sempre que não evidenciada, de plano, justa causa para instauração de procedimento disciplinar,
um procedimento para apuração preliminar do fato e coleta de elementos de convicção mínimos
que justifiquem a deflagração de Sindicância, sendo muitas vezes suficiente a mera manifestação
do membro investigado para que a questão reste elucidada, pois via de regra apresenta
esclarecimentos e documentos aptos a afastar a necessidade de instauração de Sindicância. Em
outras situações, diligências preliminares realizadas pela Corregedoria também permitem um
discernimento dos fatos, independente da manifestação do membro. Citado expediente, adotado
por Corregedorias de diversos outros Estados, e também com previsão no art. 76 do Regimento
Interno do CNMP, tem o efeito positivo, conforme reconhecido por V.Exa. na 99ª Reunião do
CNCGMP, no Rio de Janeiro, de evitar que representações/reclamações desassistidas de
verosimilhança

sejam

prematuramente

transformadas

em

Sindicâncias,

maculando,

em

determinados casos, irrepreensíveis históricos funcionais e gerando desestímulo de membros com
atuação incólume.”

9.1.3.2. MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “A Assessoria de Políticas
Institucionais está elaborando projeto de lei para ser submetido ao Colégio de Procuradores de
Justiça, visando simplificar os procedimentos de apuração das referidas faltas, ao que sugere a
supressão da fase de inquérito administrativo (nova redação do art. 246). Com isso, a investigação
de possíveis faltas disciplinares passará a ocorrer por meio de sindicância, a qual contará com
fase instrutória e postulatória, culminando na apresentação de relatório final pelo CorregedorGeral, o qual poderá concluir pela aplicação das penas de advertência, censura ou suspensão,
tudo conforme nova redação proposta dos artigos 253 e 254. Com a medida, além de simplificar o
procedimento de apuração e sanção das faltas disciplinares, busca-se conferir papel mais ativo à
Corregedoria Geral deste Ministério Público, garantindo-lhe uma posição de protagonismo na garantia da disciplina funcional dos membros da Instituição. (DOC 01)”

9.1.4. A Corregedoria-Geral desempenha papel secundário na persecução disciplinar, pois cingese a apurar preliminarmente o fato potencialmente ofensivo à legislação disciplinar e, após, não
tem qualquer outro protagonismo no ius persequendi administrativo.

9.1.4.1. MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. Como foi dito alhures, a
Assessoria de Políticas Institucionais está elaborando projeto de lei para ser submetido ao Colégio
de Procuradores de Justiça, pelo qual a investigação de possíveis faltas disciplinares passará a
12
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ocorrer por meio de sindicância, a qual contará com fase instrutória e postulatória, culminando na
apresentação de relatório final pelo Corregedor-Geral, o qual poderá concluir pela aplicação das
penas de advertência, censura ou suspensão, tudo conforme nova redação proposta dos artigos
253 e 254, o que conferirá papel mais ativo à Corregedoria Geral deste Ministério Público, garantindo-lhe uma posição de protagonismo na garantia da disciplina funcional dos membros da Instituição. (DOC. 01)

9.1.5. Desorganização na documentação dos procedimentos disciplinares, decorrentes das sucessivas autuações e renumerações de páginas (que impedem a compreensão sobre o histórico da
formação do processo), falta de controle eletrônico das movimentações, ausência de registro de
atos processuais e precariedade no registro e comunicação entre os órgãos da Administração Superior.

9.1.5.1. MANIFESTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL. “As observações consignadas pela
Corregedoria-Nacional são pertinentes mas a solução do problema não está adstrito à
Corregedoria-Geral, vez que depende do aprimoramento dos sistemas utilizados na
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Ceará. A apontada “desorganização na
documentação dos procedimentos disciplinares, decorrentes das sucessivas autuações e
renumerações de páginas (que impedem a compreensão sobre o histórico da formação do
processo) ”, por exemplo, é falha gerada pelo método de protocolo único, autuação e juntada
de documentos, utilizado por todos os Setores da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do
Ceará, estando a Corregedoria-Geral apenas seguindo o modelo de gestão adotado pela
Administração Superior. Destarte, a criação de um protocolo próprio para a Corregedoria-Geral
talvez minimizasse os inconvenientes gizados pela Corregedoria-Nacional, mas neste caso
esbarraria nas mesmas dificuldades já encontradas para a superação de outras demandas
(falta de controle eletrônico das movimentações, ausência de registro de atos processuais e
precariedade no registro e comunicação entre os órgãos da Administração Superior) que
dependem de investimento e da atuação da Secretaria de Tecnologia da Informação da
PGJ/CE.”

9.1.5.2. MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “Atente-se que o controle
eletrônico das movimentações entre os órgãos da Administração Superior é realizado através do
Protocolo Web, cabendo aos setores pelo qual tramita o processo a alimentação dos dados, os
quais são igualmente responsáveis pelo registro e numeração de páginas. A Assessoria do Procu13
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rador-geral de Justiça informou que o controle de tramitação processual é feito rigorosamente por
parte daquele setor, tanto no meio eletrônico quanto por protocolo físico, e a sequência de páginas
segue a ordem já estabelecida, não havendo, ali, prática de nova autuação ou renumeração de
páginas. Salientou que eventuais renumerações de página são usuais em procedimentos desta
espécie, em razão da prática administrativa adotada de nova autuação a cada fase do procedimento disciplinar. (DOC. 09). No mesmo sentido, sobre a eventual desorganização na documentação dos procedimentos disciplinares, decorrentes das sucessivas autuações e renumerações de
páginas, a Comissão Permanente de Inquérito aduziu que a organização dos autos é feita de
acordo com a sistemática estabelecida pela Lei Complementar nº 72/2008, pela qual a Sindicância
tem sua autuação e numeração de páginas e quando se faz a abertura de Inquérito Administrativo
é feita uma nova autuação, recebendo o procedimento novo número e as páginas nova numeração, ficando os autos da Sindicância anexados ao Inquérito Administrativo. Caso seja aberto o
Processo Administrativo Disciplinar, este também receberá uma nova autuação com numeração
própria, e os autos de Inquérito Administrativo e Sindicância ficarão anexos a esse. Em razão disso, pode ocorrer de em cada página existir três números, sendo o de menor valor numérico referente à sindicância, o intermediário à manifestação do Procurador-Geral de Justiça, nos moldes do
art. 254, Parágrafo Único, art. 255, da LC N°72/2008, e o de maior valor corresponde aos acréscimos referentes ao inquérito administrativo. Do controle eletrônico das movimentações, entre os
órgãos da Administração Superior, a Comissão informou que utiliza o sistema eletrônico disponível
no Ministério Público Estadual do Ceará, Protocolo Web, o qual constam as tramitações dos procedimentos/processos administrativos. Da apontada ausência de registro de atos processuais e
precariedade no registro e comunicação, no caso da Comissão de Inquérito, como se trata de procedimento sigiloso, ela recebe o procedimento e quando o mesmo é finalizado tramita para a Assessoria do Procurador-Geral de Justiça, com o cuidado de não identificar pelo nome o membro
do Ministério Público sub judice, em conformidade com o art. 249, Parágrafo Único, da Lei complementar nº 72/2008 (Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará), que ordena que “As publicações relativas ao procedimento disciplinar conterão o respectivo número,
omitindo o nome do investigado”.(DOC. 08).”

9.1.6. Não apresentação de todos os procedimentos e processos disciplinares à Corregedoria Nacional por ocasião da inspeção, porquanto, somente por iniciativa do órgão nacional, foi possível
localizar número significativo de expedientes em arquivos (inclusive, sindicâncias e reclamações
sem controle adequado).
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9.1.6.1. MANIFESTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL. “Absolutamente, nenhum procedimento
disciplinar foi omitido da Corregedoria-Nacional, ao contrário do que afirmado no Relatório
Preliminar. Ocorreu que, para fins de atendimento à solicitação de V.Exa., veiculada nos Ofícios
nºs 2614/2015/CN-CNMP/GAB e 2715/2015/CN-CNMP/GAB, datados, respectivamente, de
28/09/2015 e 06/10/2015, foram encaminhados à Corregedoria-Nacional, em relação física e
empós virtualizados, apenas os procedimentos disciplinares propriamente ditos, em curso e
arquivados nesta Corregedoria-Geral. Isso porque a Lei Complementar Estadual nº 72/2008 ( Lei
Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará) prevê, em seu art. 246, como
espécies de procedimento disciplinar a Sindicância, o Inquérito Administrativo e o Processo
Administrativo Disciplinar (PAD), não se enquadrando nesta categoria as representações
arquivadas liminarmente, nem os procedimentos preliminares objeto da justificativa do item 9.1.3,
daí porque não foram comunicados/enviados à Corregedoria-Nacional, muito embora estivessem,
como de fato sempre estiveram, à disposição do Órgão Correicional, para consulta e exame, em
todas as inspeções/correições procedidas na Corregedoria-Geral do MPCE, inclusive por ocasião
da última visita da Corregedoria-Nacional, quando restou esclarecida tal questão aos seus ilustres
membros, azo em que lhes foi apresentado o local onde estariam os autos arquivados. Também
de importante registro é a circunstância de que o resumido quadro de servidores e a precária
estrutura física desta Corregedoria-Geral, já reconhecido por V.Exa. no item 5 do Relatório,
inviabiliza, por completo, o levantamento e virtualização de centenas de procedimentos
preliminares e representações arquivados e em curso nesta Corregedoria-Geral, no exíguo prazo
de 10 (dez) dias fixados por V.Exa. no Ofício nº 2715/2015/CNMP-CN/GAB. Por último, calha
ressaltar que todas as Sindicâncias, em curso ou arquivadas nos últimos 03 (três) anos, foram
comunicadas previamente à Corregedoria Nacional e também apresentadas por ocasião da visita
de inspeção, incorrendo, portanto, em equívoco, a parte do relatório preliminar que afirma ter
localizado sindicâncias em arquivos.”

9.1.6.2. MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “Cumpre destacar que, tão
logo recebida a requisição da Corregedoria Nacional de apresentação de todos os procedimentos
e processos disciplinares à Corregedoria Nacional, protocolo nº 28273/2015-5, foram encaminhadas cópias da mesma às unidades que lidam diretamente com esse tipo de processo – Assessoria
do Procurador-geral de Justiça, Secretaria Geral, Secretaria dos Órgãos Colegiados, Corregedoria
Geral e Comissão Permanente de Inquérito Administrativo – para adotar as providências, observando o período indicado para a correição. (DOC. 10). Sobre eventual inobservância apontada
neste item, a Assessoria do Procurador-Geral de Justiça aduziu que, no período indicado para a
correição, tramitava naquele setor somente os processos nº 25002/2015-3 e 22833/2015-4 e
15
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17490/2013-5, os quais foram encaminhados à Corregedoria Geral do MPCE na data determinada
para o início da inspeção, 21 de outubro de 2015, não havendo processos dessa matéria arquivados na ASSPgJ, vez que a rotina administrativa restou estabelecida para que os procedimentos
disciplinares findos sejam remetidos à Corregedoria Geral do MPCE. (DOC. 09); A Secretaria dos
Órgãos Colegiados, por sua vez, no Memorando nº 518/2015-ORCOL/CSMP/PGJ/CE, de 20 de
outubro de 2015, já havia se manifestado quanto a dificuldade de localização dos autos que ali
aportaram, indicando que os processos em trâmite no Conselho Superior do Ministério Público e
no Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça se encontravam com os relatores, bem
como os processos arquivados por aquela Secretaria, explicando que a solicitação deveria ser
direcionada à Gestão Documental, vez que não mais tem acesso direto a processos arquivados.
(DOC. 10); Já o douto Corregedor-geral, a despeito da recomendação de resposta ao CNMP em
documento único, informou, através do Memorando nº 071/2015-CGMP/PGJ/CE (DOC. 06) que
“está tomando as medidas para o envio das informações solicitadas diretamente ao CNMP, no
prazo 15 (quinze) dias, e em igual prazo enviará cópia a sua Assessoria”(sic). Segundo informações da Presidente da CPIA, a Comissão Permanente de Inquérito Administrativo cuidou de enviar
à Corregedoria Geral do Ministério Público do Ceará na data aprazada, para fins de consulta da
equipe Correicional do Conselho Nacional do Ministério Público, os processos a seu encargo, os
quais, após os trabalhos desenvolvidos pelo Órgão nacional, foram imediatamente devolvidos aos
cuidados da CPIA. (DOC. 08)”

9.1.7. Falta de providências da Corregedoria-Geral para sanar omissão na prestação de informações por promotor de justiça em procedimentos preliminares, no sentido de apurar diretamente a
notícia e verificar a prática de infração disciplinar.

9.1.7.1. MANIFESTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL. “De fato, constatamos demora da
Secretaria da Corregedoria-Geral em certificar a ausência de resposta do Promotor de Justiça no
Procedimento Preliminar nº 5471/201, contudo, tal omissão já foi sanada, com a determinação de
inspeção na Promotoria de Justiça objeto da reclamação, conforme despacho em anexo.”

9.1.8. Não instauração pela Corregedoria-Geral do procedimento disciplinar pertinente imediatamente após tomar conhecimento de fatos que caracterizem, em tese, infração disciplinar.
9.1.8.1. MANIFESTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL. “A questão tratada neste tópico é
relevante e merece a seguinte distinção. A Corregedoria-Geral, ao tomar conhecimento de
16
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representações ou notícias de infração disciplinar devidamente instruídas com indícios de autoria
e materialidade, tem por praxe a instauração de Sindicância. Por outro lado, há situações em que
se faz necessária a realização de uma investigação sumária e preliminar, a fim de se colher
elementos de convicção sobre a existência de justa causa para a deflagração de Sindicância,
sendo nestes casos adotado o procedimento preliminar apuratório de falta funcional, já explicitado
no item 9.1.3 supra. Já numa terceira hipótese, quando em correições e inspeções resta
constatada atraso processual do membro, via de regra, a Corregedoria-Geral, adotando os
princípios da justiça restaurativa e visando à caracterização do dolo funcional, tem por praxe
Recomendar previamente ao membro a solução da pendência verificada, fixando um prazo de 30
a 90 dias para cumprimento, a depender da complexidade da questão. Findo tal prazo, e não
sendo atendida a Recomendação ou não respondida a contento, procede-se então à Sindicância,
em algumas situações ainda se fazendo nova inspeção ou diligências complementares (a exemplo
de requisição de certidões) para a confirmação da falta funcional antes da instauração do
procedimento disciplinar. A despeito do exposto, não olvidamos que por falta de recursos humanos
e tecnológicos da Corregedoria-Geral, ocorre de eventualmente nossa Secretaria incorrer em
mora na certificação do transcurso dos prazos e na tramitação dos feitos. Mas na grande maioria
dos casos, o modesto lapso transcorrido entre a constatação da falta funcional e a instauração da
Sindicância deve-se à demora fisiológica inerente ao devido processo legal e à adoção das
providências acima explicitadas, não sendo correto se cogitar de omissão ou leniência voluntária
deste Órgão Correicional.”

9.1.9. Falta de envio imediato de relatório de correição, em que foram apontadas irregularidades,
ao Procurador-Geral de Justiça para a instauração de processo administrativo disciplinar.

9.1.9.1. RESPOSTA DA CORREGEDORIA-GERAL. “A deflagração de Processo Administrativo
Disciplinar (PAD) no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará pressupõe a instauração
prévia de um Inquérito Administrativo, na forma dos arts. 255 e segs. da Lei Complementar
Estadual nº 72/2008, sendo matéria sujeita à deliberação do Conselho Superior do Ministério
Público (art. 258, § 3º). Esta Corregedoria-Geral bem que tentou, em alguns casos, fosse
dispensada a fase do Inquérito Administrativo no procedimento administrativo disciplinar,
passando-se da Sindicância diretamente para o Processo Administrativo Disciplinar (PAD), porém
referida pretensão restou rechaçada pelo Procurador-Geral de Justiça. Desta forma, eventuais
irregularidades constatadas em correições e inspeções são objeto das medidas já explicitadas no
item

9.1.8

supra,

iniciando-se

pela

Corregedoria-Geral

a

apuração

disciplinar
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das

responsabilidades funcionais, de acordo com a legislação de regência ministerial. Outrossim, os
relatórios de correição e inspeção, independentemente de conterem ou não notícias de
irregularidades, são impreterivelmente encaminhados ao Conselho Superior do Ministério Público,
presidido pelo Procurador-Geral de Justiça, para fins de julgamento e adoção das providências
cabíveis, na forma do art. 48, inciso XXIX, da Lei Complementar nº 72/2008, antes, porém,
oportunizando-se ao membro prazo manifestação e cumprimento de eventuais Recomendações.
De toda forma, a despeito de inexistir previsão legal para o envio imediato do Relatório de
Correição ao Procurador-Geral de Justiça, nada obsta que passemos a fazê-lo, se de for
entendimento deste Egrégio CNMP.”

9.1.10. Falta de análise por parte da Comissão Processante e do Conselho Superior sobre a questão relativa à possível atualidade das infrações disciplinares constatadas em relatórios de inspeção/correição - que poderia postergar o início da contagem do prazo prescricional.

9.1.10.1. MANIFESTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL. “Referida questão, em que pese não se
reportar à Corregedoria-Geral, merece a devida ênfase pelos demais Órgãos encarregados da
persecução disciplinar, posto que nem sempre observam que as faltas funcionais omissivas
produzem efeitos de caráter permanente, tendo sua consumação protraída ao longo do tempo, de
maneira que o prazo prescricional quanto às mesmas somente tem sua contagem iniciada quando
cessado o estado de permanência, ou seja, com a prática do ato de ofício a que estava obrigado o
membro. Tal entendimento, do qual não se pode arredar, diminuiria, se observado, os casos de
faltas funcionais declaradas prescritas no âmbito do MPCE.”

9.1.10.2. MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “A Comissão de Inquérito
destacou que o prazo prescricional é disciplinado no art. 244, da Lei complementar nº 72/2008 (Lei
Orgânica e o Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará) e que, da leitura dos artigos referentes à prescrição, vê-se que a contagem prescricional se inicia na data do fato e apenas com a
abertura do PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR é que interrompe o mesmo. Assim,
muitos processos são alcançados pela prescrição porque para a maioria deles é imposta pena de
advertência, que prescreve em 1(um) ano da data do fato e mesmo com a abertura de Sindicância
e Inquérito Administrativo, estes não são capazes de interromper a prescrição. Tendo em vista que
a matéria é de ordem legal, seria necessária uma mudança na Legislação do Ministério Público
Cearense para que QUALQUER PROCEDIMENTO seja ele Sindicância ou Inquérito Administrativo, interrompesse o prazo prescricional. Além disso, expõe que a Comissão Permanente de Inqué18
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rito Administrativo, a qual recebe todas as sindicâncias oriundas da Corregedoria Geral do Ministério Público do Ceará transformadas em Inquérito Administrativo, conta apenas com uma servidora
pública, no caso a técnica ministerial Cicila Daiane Barbosa de Oliveira Duarte, matrícula 1682491-7, a qual acumula a função de Assessora Jurídica Especial, lotada na 47ª Procuradoria de Justiça com a de Secretária da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo, responsável por fazer todos os expedientes (intimações, certidões, memorandos, ofícios), digitar termos de audiência
e atas de reuniões, etc.). Ademais, a Comissão de Inquérito relatou que não dispõe de local específico para efetuar seus trabalhos, os quais são sigilosos. As reuniões e audiências são realizadas
no Gabinete da 44ª Procuradoria de Justiça, por ser a titular membro da Comissão, o que causa
transtorno nos trabalhos de rotina daquele gabinete, vez que obriga os servidores a interromper
seus trabalhos. A falta de pessoal, aliada a ausência de instrumentos que viabilizem um bom andamento dos procedimentos que tramitam perante a Comissão, justificam os entraves na finalização dos feitos. A Comissão, ao ser nomeada, não recebeu nenhum suporte necessário e inexistia
nenhum acervo ou arquivo que auxiliasse a execução da tarefa imposta, pois nas gestões anteriores as comissões eram pontuais, instituídas a cada procedimento instaurado, é dizer, não tinham
caráter permanente. (DOC. 08) Quanto a estrutura física, de fato, não há local específico para esse tipo de trabalho, tendo em vista a limitação de espaço do prédio da Procuradoria-geral de Justiça, o qual não mais atende à demanda do órgão. Calha salientar que se encontra em andamento
obras para mudança do edifício-sede da PGJCE, o que possibilitará melhores condições físicas
para todos os setores administrativos do Órgão. Por sua vez, o Conselho Superior do Ministério
Público, em Sessão realizada no dia 17/11/2015, em relação aos processos listados no expediente
de n° 144/2015/GAB/PGJ, argumentou que não houve por parte do Conselho Superior do Ministério Público nenhuma postergação na análise dos processos disciplinares, tendo os mesmos sido
apreciados no tempo regular, ao tempo em que informou que “o único marco de interrupção do
prazo prescricional das infrações administrativas disciplinares é a instauração do processo administrativo disciplinar, consoante dispositivo em vigor da Lei Complementar Estadual nº 72/2008”.
(DOC. 11)”

9.2. Procedimentos Disciplinares analisados:

NÚMERO

PROCEDIMEN-

CONSTATAÇÃO

TO
13275/2012-6 (Inqué-

Sindicância

PROVIDÊNCIA DO ÓRGÃO INSPECIONADO

Ocorrência

de

prescri-

Manifestação da Corre-
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rito 10166/2013-8)

ção, com aparente atraso

gedoria-Geral

sobre

o

na apuração disciplinar

aparente atraso identifi-

(falta funcional identifica-

cado.

da em 09 de setembro de
2011 e pronunciamento
do Órgão Colegiado em
16

de

dezembro

de

2013).

MANIFESTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL. “A Corregedoria-Geral ao tomar conhecimento do
exercício irregular do magistério determinou a notificação no dia 14 de setembro de 2011 do Dr.
Marcus Vinícius Amorim de Oliveira para que prestasse os devidos esclarecimentos,
especialmente pela impossibilidade, em tese, de conciliar o comparecimento ao expediente nas
sextas-feiras e ministrar aulas nas quintas-feiras e sextas-feiras à noite. No dia 30 de setembro de
2011 o Dr. Marcus Vinícius Amorim de Oliveira solicitou a devolução do prazo para resposta,
alegado que encontrava-se de férias no período de 12 à 26 de setembro de 2011, sendo que o
pedido foi deferido no dia 5 de outubro de 2011. Decorrido o prazo de resposta a Secretaria desta
Corregedoria deixou de certificar a ocorrência. Em razão da transição do antigo Corregedor-Geral
para o presente, o feito teve novo impulso no dia 5 de janeiro de 2012, quando o reclamado foi
novamente provocado (fl. 20). Na mesma oportunidade iniciou-se uma investigação acerca dos
fatos, tendo sido expedido os ofícios ao Juiz Diretor do Fórum de Boa Viagem e ao Reitor da
Faculdade do Nordeste (fls. 25/26). A última resposta aos ofícios aportaram nesta Corregedoria no
dia 23/02/2015 (fl. 32). Os autos vieram à conclusão no dia 01/03/2012. Em 20/03/2012 em
atenção a Justiça Restaurativa foi concedida a derradeira oportunidade ao interessado para que
se adequasse a Resolução nº 73/2011. Em 11 de maio de 2012 o Promotor de Justiça em tela
apresentou a resposta de fls. 40/42 recusando-se a cumprir a recomendação. Em 15 de maio de
2012 foi determinada a instauração de sindicância. Foi concedido o prazo de 15 dias para que o
sindicado apresentasse a defesa, sendo que a intimação ocorreu no dia 04/06/2012. A defesa foi
apresentada no dia 19/06/2012 (fl. 56). Em

2 de julho de 2012 a comissão sindicante, por

prudência, vez que havia notícia nos autos de pedido de autorização para o exercício de
magistério fora da comarca de lotação, decidiu pela expedição de ofício ao Exmo. Sr. ProcuradorGeral de Justiça para que prestasse as devidas informações. Em 6 de setembro de 2012 foi
renovado o referido expediente. Em 17 de setembro de 2012 o sindicado foi interrogado e afirmou
que deixou de lecionar às quintas-feiras à noite desde o fim do primeiro semestre letivo de 2012.
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Em 26 de setembro de 2012 aportou nesta Corregedoria-Geral informação de que havia sido
concedido ao sindicado licença durante o período de 9 de outubro de 2012 à 31 de julho de 2013
para frequentar o Curso de Doutorado em Direito na Universidade de Coimbra, Portugal (fls.
74/81). Em 02 de outubro de 2012 com a conclusão da sindicância, encerraram-se os trabalhos
desta Corregedoria (fls. 82/92). O Exmo Sr. Procurador-Geral de Justiça determinou a instauração
de Inquérito Administrativo em 31/10/2012 (fls. 91/97). Os Trabalhos da Comissão Processante, a
qual, diga-se de passagem, não possui qualquer vínculo com esta Corregedoria, iniciaram-se em
22 de novembro de 2012 (fl. 99). Em 4 de abril de 2013 os trabalhos da Comissão Processante
foram encerrados (fl. 334). Em 15 de abril de 2013, o Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça
determinou o encaminhamento dos autos ao CSMP (fl. 340). Em 17 de setembro de 2013 o
Conselho Superior do Ministério Público determinou a instauração de Processo Administrativo
Disciplinar. Houve recurso ao Órgão Especial e este, no dia 16/12/2013 reconheceu a prescrição
da falta disciplinar (fl. 371). Em 26 de fevereiro de 2014 foi determinado o arquivamento dos autos
pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça. Há informações nos autos de que o sindicado deixou
de ministrar aulas apenas no final do primeiro semestre letivo do ano de 2012, motivo pelo qual o
prazo prescricional iniciou-se no dia 30/06/2012. Levando em consideração tal prazo, a
Corregedoria-Geral utilizou-se pouco mais de três meses do prazo prescricional. Por outro lado, o
tempo decorrido entre o encerramento dos trabalhos da Comissão de Inquérito Administrativo até
a decisão do Conselho Superior do Ministério Público (05 (cinco) meses e 13 (treze) dias) e a
previsão de uma única causa interruptiva na lei alencariana do MP (instauração de PAD)
contribuíram decisivamente para o reconhecimento da prescrição.”

14379/2015-8 (Inquérito 29234/2015-8)

Sindicância

Ocorrência

de

prescri-

Manifestação do Procura-

ção, com aparente atraso

dor-Geral de Justiça so-

na apuração disciplinar

bre a possível não ocor-

(falta funcional identifica-

rência da prescrição.

da em 09 de setembro de
2011 e pronunciamento
do Órgão Colegiado em
16

de

dezembro

de

2013).

MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
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. “Quanto à referida sindicância, cumpre esclarecer que esta foi instaurada por Portaria datada de
20/04/2015 e publicada em 07/05/2015. Concluídos os trabalhos da Corregedoria-Geral do MPCE
em 03/06/2015, esta Assessoria Jurídica, em 10/06/2015, recebeu os citados autos, para análise e
elaboração da minuta da decisão do Procurador-Geral de Justiça, a qual foi lançada aos autos em
04/08/2015. Na oportunidade, o Procurador-Geral de Justiça determinou a instauração de inquérito
administrativo (PA nº 29234/2015-8), o que ocorreu por intermédio da Portaria nº 4380/2015, de
07/08/2015. Remetidos os autos à Comissão Permanente de Inquérito, esta, em 17/09/2015, se
manifestou pela ocorrência da prescrição e pleiteou o arquivamento. Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica em 25/09/2015, que, após apreciação dos fólios, providenciou a minuta da decisão do PGJ em 02/10/2015. Na ocasião, a Chefia Ministerial reconheceu a ocorrência da prescrição, porém, por entender que a prescrição é matéria que acarreta a extinção da punibilidade, determinou a remessa dos autos ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do
§3º do art. 258 da Lei Complementar nº 72/2008.
Segue trecho da referida decisão:
“(...) Com efeito, a contar da data do fato apontado como marco da ocorrência
da suposta falta funcional atribuída a ilustre Promotora de Justiça Gláucia de
Deus Ribeiro (02/07/2014 – data da realização da inspeção pela Corregedoria
Geral do Ministério Público na 4ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude
da Comarca de Fortaleza/CE, na qual teria sido reconhecida a desídia da
Agente Ministerial em relação à movimentação dos feitos), em julho último teria
se verificado a prescrição da pretensão punitiva, fato este registrado na Ata de
Instalação acostada no Caderno Processual do Inquérito Administrativo e na
respectiva decisão monocrática ora encaminhadas a este subscritor (vide fls.
05 e 08/15).

Ademais, considerando que a data de instauração do inquérito administrativo
disciplinar (07/08/2015 – Conforme Portaria nº 4380/2015 que inaugura este
Caderno Processual) é considerada causa interruptiva do prazo prescricional,
há de se perceber que, mesmo assim, já teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, porquanto teria passado mais de um ano entre a data do fato e
essa data.
Não obstante, o reconhecimento da prescrição é matéria que acarreta a extinção da punibilidade, vez que se refere à aplicação da pena, portanto concernente à autoridade julgadora competente, in casu o Egrégio Conselho Superior
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do Ministério Público, nos termos do §3º do art. 258 da Lei Complementar nº
72/2008.
Pelo exposto, determino a remessa dos autos à Secretaria dos Órgãos Colegiados, para distribuí-lo à relatoria de um dos Conselheiros do CSMP, com o fito
deliberar sobre a prescrição suscitada.(...)”
Sobre o tema da prescrição no âmbito do processo administrativo disciplinar, o Procurador-Geral
de Justiça tem entendido que a instauração da sindicância interrompe o prazo prescricional e, por
consequência, a contagem deste é reiniciada pelo prazo em tese, e assim, sucessivamente, quando da instauração do inquérito administrativo e do procedimento disciplinar. Tal entendimento é
resultado da interpretação dada ao §3º do artigo 244 da Lei Complementar nº 72/2008, segundo o
qual “a instauração do processo administrativo-disciplinar interrompe a prescrição”, o qual, consoante as Disposições Preliminares (Seção I), do Capítulo V, intitulado DO PROCESSO DISCIPLINAR, artigo 246, compreende a sindicância, o inquérito administrativo e o processo administrativo.
Contudo, urge destacar que o entendimento ora apresentado diverge do entendimento fixado pela
Comissão Permanente de Inquérito e pelo Conselho Superior do Ministério Público, o que ensejou
a formulação de Consulta ao Conselho Nacional do Ministério Público (PCA 1.00292/2015-74). A
despeito da consulta formulada, cumpre informar que a Assessoria de Políticas Institucionais está
elaborando projeto de lei, com o propósito de retificar as deficiências observadas no regime disciplinar dos membros do Parquet cearense, em especial a alteração do art. 244 da LC nº 72/08.
Com o novo regime, o prazo prescricional será ampliado, bem como serão previstas novas hipóteses de sua interrupção. Quanto ao Inquérito 29234/2015-8, a Comissão Permanente de Inquérito
Administrativo, por sua vez, informou que foram instalados os trabalhos desse inquérito administrativo, em 13 (treze) de agosto de 2015, ocasião em tomou as seguintes deliberações:
“1 – Empós análise do procedimento administrativo nº 29234/2015-8(...)verificamos que na data do
envio dos autos a esta Comissão, no dia 11 de agosto de 2015, o feito já estava prescrito, vez que
as infrações previstas no Art. 212, V, IX, da Lei Complementar nº 72/08, por força do artigo 229, da
mencionada lei, são punidas com advertência e, esta pena, nos moldes do art. 244, inciso I, da
mesma lei, prescrevem em 1(um) ano, contados da data do fato. Considerando que, o decurso de
tempo contado da data do fato (02 de junho de 2014), até a presente data (13 de agosto de 2015),
i.é, um pouco mais de 1(um) ano, somos obrigados ao reconhecimento de que ocorreu a prescrição, porque se passaram mais de 1(um) ano, sendo suficiente para o reconhecimento da prescrição. Dessa forma, deliberamos pelo arquivamento do presente procedimento, vez que o feito foi
alcançado pela prescrição”. Salientou que, por ser de ordem pública, a prescrição, uma vez configurada, deve ser reconhecida, obrigando-se a autoridade julgadora a declará-la de ofício, imposi23
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ção que decorre do teor do art. 112 da Lei nº. 8.112/90: “Art. 112. A prescrição é de ordem pública,
não podendo ser relevada pela administração”. (DOC. 08)”

31773/2015-1

Sindicância

Falta funcional identifica-

Manifestação da Corre-

da em 27/04/2015, de-

gedoria-Geral

corrente da ausência rei-

aparente atraso na apu-

terada de membro em

ração e não instauração

atos judiciais. Investiga-

imediata de PAD.

sobre

o

ção que, em 06/10/2015,
ainda estava na fase de
defesa

preliminar

em

sindicância.

MANIFESTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL. “Os fatos, em tese, caracterizadores de falta
funcional, foram efetivamente identificados na correição realizada aos 27/04/2015, cujo relatório foi
despachado por este Corregedor-Geral aos 24/05/2015, com a expedição de Recomendação com
prazo de cumprimento de 30 dias e intimação dos membros correicionados (Drs. Joathan de
Castro Machado e Sebastião Brasilino de Freitas Filho) para se manifestarem no prazo de 15 dias
sobre o Relatório dos Promotores Corregedores, tendo o Dr. Joathan de Castro Machado recibo o
ato notificatório em 18/06/2015 e apresentado esclarecimentos em 26/06/2015, enquanto que o Dr.
Sebastião Brasilino de Freitas Filho somente se manifestou sobre o Relatório de Correição e
cumprimento da Recomendação em 25/08/2015, na mesma data sendo determinada a abertura de
Sindicância em relação aos fatos imputados ao Dr. Joathan de Castro Machado (acatando-se as
justificativas e esclarecimentos prestados pelo Dr. Sebastião Brasilino de Freitas Filho), com
relatório conclusivo exarado aos 14/10/2015, portanto, antes da visita de inspeção da
Corregedoria-Nacional. Vê-se, pelo exposto, que não houve omissão ou inércia deliberada desta
Corregedoria-Geral na condução do procedimento, aplicando-se, ao caso, as considerações
gerais expostas no item 9.1.8 supra. Ademais, pelas razões óbvias já explicitadas no item 9.1.9,
não poderia esta Corregedoria-Geral, nem mesmo o Procurador-Geral de Justiça, proceder à
instauração direta de PAD para apuração da falta disciplinar em testilha.”
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7613/2014-2

Protocolo

Demora na condução de

Manifestação do Procura-

investigação de improbi-

dor-Geral de Justiça so-

dade administrativa de

bre o aparente atraso pa-

atribuição do PGJ (re-

ra a apuração de ato atri-

messa em 07/03/2014,

buído ao Governador do

constituição de comissão

Estado.

em 29/09/2014 e retorno
dos autos à Promotoria
de Justiça de origem em
16/01/2015 por deslocamento das atribuições).
17.490/2013-5

Inquérito Administrativo

Ocorrência

de

prescri-

Manifestação do Procura-

ção, com aparente atraso

dor-Geral

de

Justiça

na condução do Inquérito

quanto à aparente demo-

Administrativo, que trami-

ra na conclusão do Inqué-

tou por um ano e dois

rito

meses.

Comissão Permanente de

Administrativo

pela

Inquérito Administrativo.
05011/2014-1

Protocolo

Omissão na prestação de

Manifestação do Corre-

informações por promo-

gedor-Geral

tor de justiça quanto ao

aparente demora na apu-

cumprimento

reco-

ração dos fatos e quanto

mendação do Correge-

à existência atual de in-

dor-Geral para movimen-

quéritos e processos judi-

tação de todos os inqué-

ciais com vista há mais de

ritos policiais e processos

30 dias na Promotoria de

judiciais em atraso, sem

Justiça vinculada à Vara

notícias de que o Órgão

Única do Tribunal do Júri

Disciplinar tenha tomado

de Caucaia.

da

quanto

providências para verificar de per si o cumprimento da recomendação
e apurar possível infração disciplinar.
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à

MANIFESTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL. “A Corregedoria-Geral do Ministério Público do
Ceará após a notícia de possíveis atrasos na Vara Única do Júri da Comarca de Caucaia, notificou
o titular da Promotoria de Justiça da Vara Única do Júri da Comarca de Caucaia, o qual
demonstrou que o atraso decorreu do pedido de requisição de devolução de todos os inquéritos
policiais pelo Juiz da Comarca. O Dr. Elton Wanderley Leal informou ainda que em razão do atraso
foi formado um mutirão pelo Procurador-Geral de Justiça. Foi diligenciado junto a Secretaria da
Vara Única para que informasse a quantidade de feitos com vista e o nome do membro
responsável. De posse da certidão foi expedida recomendação aos integrantes do mutirão para
que procedessem a devida manifestação. Os Promotores de Justiça Dr. Sérgio Henrique de
Almeida Leitão, Dra. Ana Karine Serra Leopercio e Dr. José Ribeiro do Santos Filho declararam o
cumprimento da recomendação, apresentando certidões expedidas pela Diretora de Secretaria.
Por sua vez, a Promotora de Justiça Dra. Margarida de Carvalho Barbosa apresentou resposta
comprovando que não participou do mutirão, vez que a sua designação foi revogada e, por tal
motivo, foi determinado o arquivamento. Restou apenas a análise do cumprimento da
recomendação pelo Dr. Elton Wanderley Leal, sendo que este foi devidamente notificado e os
autos permaneceram na Secretaria desta Corregedoria-Geral aguardando a resposta. Em razão
do diminuto corpo de apoio e do excesso de serviço, a Secretaria da Corregedoria-Geral veio a
informar o decurso do prazo para a resposta apenas no dia 11/11/2015. Os autos vieram
conclusos para este Corregedor-Geral o qual determinou, por prudência, que fosse oficiado para a
Secretaria da Vara Única do Júri da Comarca de Caucaia para que informasse a existência de
feitos com vista ou carga para o Ministério Público há mais de trinta dias. Outrossim, informo a
Vossa Excelência que a falta de recursos humanos, o excesso de serviço, o acompanhamento dos
Promotores de Justiça em estágio probatório, o cumprimento do calendário mínimo de correições
exigidas pelo CNMP, impedem a apuração de per si de todos os casos submetidos à apreciação
desta Corregedoria-Geral, sendo selecionados apenas aqueles de maior gravidade.”

5471/2015-4

Protocolo

Omissão na prestação de

Manifestação do Corre-

informações

gedor-Geral

solicitadas

quanto

à

pela Corregedoria-Geral

provável demora na apu-

a promotor de justiça, em

ração dos fatos.

procedimento preliminar
em que se apura representação subscrita por
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habitantes da Comarca,
sem informações de que
o Órgão Disciplinar tenha
tomado providências para apurar diretamente a
notícia veiculada na representação.

MANIFESTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL. “De fato, constatamos demora da Secretaria da
Corregedoria-Geral em certificar a ausência de resposta do Promotor de Justiça no Procedimento
Preliminar nº 5471/201, contudo, tal omissão já foi sanada, com a determinação de inspeção na
Promotoria de Justiça objeto da reclamação, conforme despacho em anexo.”

29380/2014
cância

(Sindi-

18615/2014-

4/SP/PGJ)

Inquérito Administrativo

Ocorrência

de

prescri-

Manifestação do Procura-

ção, com provável atraso

dor-Geral

de

Justiça

na condução do Inquérito

quanto à demora na con-

Administrativo, que trami-

clusão do Inquérito Admi-

tou por mais de um ano.

nistrativo pela Comissão
Permanente de Inquérito
Administrativo.

MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “A Comissão Permanente de Inquérito Administrativo informou que o processo em epígrafe necessitou de diligências(juntada de
documentos, certidões, atestados médicos etc.), oitiva do Juiz de Direito Péricles Victor Galvão de
Oliveira, as servidoras Rozângela Alves de Sousa e Susilene Nunes de Meneses na Comarca de
Juazeiro do Norte/CE, oitiva das servidoras Raquel Elias Gomes e Silvana Castelo Branco, Promotores de Justiça Dairton Costa de Oliveira e André Karbage Nogueira, em data mais próxima
desimpedida , ou seja, este processo teve a oitiva de 7(sete) testemunhas e quando conclusos os
autos à Comissão Permanente de Inquérito Administrativo para deliberação foi constatado que o
feito foi alcançado pela prescrição uma vez configurada, deve ser reconhecida, obrigando-se a
autoridade julgadora a declará-la de ofício, imposição que decorre do teor do art. 112 da Lei nº.
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8.112/90: “Art. 112. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração”. (in verbis)(DOC. 08)”

29270/2013-7

Protocolo

Procedimento disciplinar
acompanhado

por

Re-

clamação Disciplinar instaurada pela Corregedoria Nacional.

25002/2015-3

Sindicância

Demora na instauração

Manifestação do Corre-

de procedimento prelimi-

gedor-Geral sobre o apa-

nar pela Corregedoria-

rente atraso identificado.

Geral,

em

20/04/2015,

considerando que o conhecimento dos fatos se
deu em 21/10/2014, em
correição

realizada

no

ofício.

MANIFESTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL. “A correição foi realizada em 21/10/14 onde esta
Corregedoria constatou dentre outras irregularidades a existência de 54 (cinquenta e quatro)
processos judiciais com vista, 29 (vinte e nove) procedimentos extrajudiciais aguardando
manifestação ministerial há mais de 30 dias e a existência de procedimentos extrajudiciais em
desacordo com a taxonomia do CNMP. Foi expedida recomendação para a regularização dos
trabalhos, tendo sido concedido 90 (noventa) dias. Em razão do membro encontrar-se no interior
do Estado e não possuirmos servidor para a realização de diligências, o Dr. Pablo de Oliveira
Alves somente veio a ser intimado no dia 2 de dezembro de 2014, data na qual passou a
transcorrer o prazo de 90 (noventa) dias (fl. 133). O referido prazo foi suspenso de 20 de
dezembro de 2014 à 6 de janeiro de 2015 em razão do recesso forense. Antes do término do
prazo da respondência, em 9 de março de 2015 o correicionado apresentou a manifestação de fls.
134/166, afirmando que estava providenciando o cumprimento da recomendação. Transcorrido o
prazo fatal (18/03/2015) foi oficiado ao correicionado (para que comprovasse o cumprimento da
recomendação (fl. 152). O Dr. Pablo de Oliveira Alves recebeu o ofício em 11/05/2015 e
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apresentou diversas respostas que iniciaram em 5 de junho de 2015 e encerraram-se em
10/06/2015(fls. 154/187), onde declarou que havia regularizado todos os trabalhos na Promotoria
de Justiça de São João do Jaguaribe. Diante da confusa documentação encaminhada foram
determinadas diligências para o esclarecimento acerca do cumprimento da recomendação (fl.
188). Em 7 de julho de 2015 foi determinada a instauração de sindicância. Em 9 de Julho de 2015
foi realizada a primeira reunião, onde foi determinada a notificação do sindicado. Apenas em 29 de
Julho foi possível proceder a notificação para que o Dr. Pablo de Oliveira Alves apresentasse a sua
defesa, tendo sido concedido 15 (quinze) dias. Em 19 de agosto de 2015 o sindicado apresentou a
defesa de fls. 217/279 onde declarou que havia regularizado todos os trabalhos na Promotoria de
Justiça. Ante a regularização dos trabalhos, a comissão sindicante decidiu pelo arquivamento.
Apesar da aparente demora entre a realização da correição e a finalização da sindicância,
observa-se que esta Corregedoria visando a atender a Justiça Restaurativa, especialmente pelo
fato de que o acúmulo judicial e extrajudicial havia sido causado pela inexistência de membro
titular por mais de um ano e de que o Promotor de Justiça procedeu a movimentação de todos
processos judiciais e dos procedimentos extrajudiciais, concedeu oportunidades para que o
sindicado demonstrasse a regularização dos trabalhos. Anote-se que o Promotor de Justiça em
tela encaminhava a documentação comprovatória da regularização de forma confusa, misturando
materiais das Promotorias de Justiça de Tabuleiro do Norte com a de São João do Jaguaribe,
objeto de outra sindicância. Finalmente, é importante lembrar que as seguidas oportunidades não
ocasionaram qualquer prejuízo para a aplicação de possível sanção disciplinar, eis que o feito foi
arquivado e ainda, que não o fosse o prazo prescricional somente iniciou-se com o saneamento
das irregularidades, ocorrida no dia 19/08/2015.”

Sindicância

22660/2013-6

Demora na instauração

Manifestação do Corre-

de sindicância pela Cor-

gedor-Geral sobre o apa-

regedoria-Geral,

rente atraso identificado.

em

21/08/2013, considerando que o conhecimento
dos fatos se deu em
19/02/2013, com o recebimento de notícia de
fato.
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MANIFESTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL. “A Corregedoria-Geral do Ministério Público
tomou conhecimento dos fatos aos 10 de abril 2013, por meio do memorando nº 211/2013, oriundo
da Secretaria dos Órgãos Colegiados, fls. 06. Aos 13 de maio de 2013, por despacho, o
Corregedor-Geral

determinou,

em

fase

preliminar,

a

notificação

do

reclamado

para

esclarecimentos no prazo de 15 dias. O reclamado solicitou renovação do prazo com cópia
integral do procedimento, cuja solicitação fora deferida aos 27 de maio de 2013, renovando-se o
prazo de resposta. Aos 07 de junho o reclamado prestou suas informações. Aos 21 de agosto de
2013, por despacho, fora determinada a instauração de sindicância, a qual teve regular tramitação,
com relatório final de arquivamento aos 08 de outubro de 2013. O eventual atraso na instauração
da sindicância se deve à fase preliminar devidamente esclarecida no item 9.1.3.”

14.380/2015-6

Sindicância

Falta

de

orienta-

ção/recomendação

Manifestação do Corre-

da

gedor-Geral sobre a não

Corregedoria-Geral para

expedição de recomen-

que o promotor de justiça

dação/orientação para a

provocasse a restaura-

restauração dos autos e

ção de Inquérito Policial

aparente

desaparecido, com carga

apuração quanto à res-

ao

Público

ponsabilidade pela pres-

desde 2003; bem como

crição no Inquérito Polici-

aparente

al.

Ministério

omissão

Corregedoria-Geral

da

ausência

em

apurar responsabilidade
funcional decorrente do
arquivamento

do

IP

105379644.2000.8.06.0001

pela

prescrição, considerando
que o feito estava com
vista ao Ministério Público desde 21/06/11.
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de

MANIFESTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL. “Esta Corregedoria-Geral esclarece que deixou
de apurar a responsabilidade funcional do membro decorrente da prescrição reconhecida no I.P. nº
1053796-44.2000.8.06.0001 e seu consequente arquivamento em data de 09/08/2012, ante a
inexistência de informações nos autos sobre a efetiva data da ocorrência da causa extintiva da
punibilidade, podendo a prescrição ter ocorrido em período anterior ao qual os autos
permaneceram com carga ao Promotor de Justiça (21/06/2011 a 06/07/2012). Saliente-se,
outrossim, que durante a correição, realizada em 21/03/2012, na 4ª Promotoria de Justiça Criminal
da Comarca de Fortaleza, o mencionado inquérito policial encontrava-se com o representante
ministerial, Dr. Sebastião Brasilino de Freitas Filho, daí porque foi o membro Recomendado a
restitui-lo ao Poder Judiciário, o que só foi feito em 06/07/2012, porém vindo a Corregedoria-Geral
a tomar conhecimento da prescrição do fato criminoso objeto do disquisitório somente em
31/10/2014, por intermédio do Ofício nº 2164/2014, da lavra da Diretora de Secretaria Substituta
da 4ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, quando a eventual responsabilidade funcional do
Promotor de Justiça já estava igualmente fulminada pela prescrição, posto que decorrido o prazo
ânuo previsto na legislação local para a apuração e punição das transgressões disciplinares
puníveis

com

advertência.

Finalmente,

quanto

à

ausência

de

expedição

de

Recomendação/Orientação no sentido de ser provocada, pelo Promotor de Justiça oficiante na
Vara, a restauração do Inquérito Policial nº 0985386-31.2000.8.06.0001 (nº antigo 2002.01.115930), supostamente com carga ao MP desde 30/03/2003, em que pese o transcurso de mais de 10
(dez) anos da deflagração do procedimento, possivelmente já tendo incidido a prescrição,
adotaremos a medida reclamada por esta Corregedoria-Nacional.”
11257/2014-2

Inquérito Administrativo

Ocorrência

de

prescri-

Manifestação do Procura-

ção, com atraso na con-

dor-Geral

de

Justiça

dução do Inquérito Admi-

quanto à aparente demo-

nistrativo, que tramitou

ra na conclusão do Inqué-

por mais de um ano.

rito

Administrativo

pela

Comissão Permanente.

MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. A Comissão Permanente de Inquérito informou que o processo em epígrafe necessitou de visita à Comarca de Aracati/CE para oitiva
dos servidores Aldovandro José Barbosa e José Ribamar de Lima, em data mais próxima desimpedida, encontrando-se os autos conclusos à Comissão para deliberação.(DOC. 08)
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17491/2013-3

Inquérito administrativo

Ocorrência

de

prescri-

Manifestação do Procura-

ção, com aparente atraso

dor-Geral

na condução do Inquérito

quanto à aparente demo-

Administrativo, que trami-

ra na conclusão do Inqué-

tou por mais de um ano;

rito

bem como demora pela

Comissão Permanente; e

Corregedoria-Geral

manifestação do Corre-

na

de

Justiça

Administrativo

pela

instauração da sindicân-

gedor-Geral

quanto

à

cia em 03/04/2013, por

aparente demora na ins-

ter sido constatada viola-

tauração da sindicância.

ção do dever funcional
pelo promotor de justiça
em

correição

ordinária

realizada em 09/01/2013.

MANIFESTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL. “Após a realização da correição e realizada a
análise de toda a documentação por esta Corregedoria-Geral foi determinada em 4 de março de
2013 a notificação do Dr. Sebastião Cordeiro Moreira (fl. 42) para que se manifestasse. A resposta
do correicionado foi apresentada no dia 27 de março de 2013. Em 3 de abril de 2013 foi
determinada a instauração de sindicância, a qual encerrou os trabalhos em 2 de maio de 2013.
Em 26 de junho de 2013 foi determinada a instauração de inquérito administrativo pelo Exmo. Sr.
Procurador-geral de Justiça. Em 16 de julho de 2014 a Comissão de Inquérito Administrativo
decidiu pelo arquivamento dos autos por ausência de dolo e de má-fé (fls. 119/129). Observa-se
que da determinação da instauração do inquérito administrativo até a decisão da Comissão de
Inquérito Administrativo decorreu mais de um ano. Portanto, esta Corregedoria-Geral demorou
pouco mais de três meses da data do conhecimento do fato para apurar e concluir a sindicância
administrativa, enquanto que a Comissão de Inquérito Administrativa demorou mais de um ano
para concluir os trabalhos não podendo ser imputado a esta Corregedoria demora excessiva na
conclusão da sindicância.”

MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “A Comissão Permanente de Inquérito informou que o processo em epígrafe necessitou de visita à Comarca de Aquiraz para oitiva do
Procurador do Município Davi Sucupira Barreto em data mais próxima desimpedida e a conclusão
do Inquérito Administrativo depende de deliberação dos membros e trabalho em conjunto para
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confecção do relatório final, em razão da não constatação de falta funcional, foi sugerido o seu
arquivamento.(DOC. 08)”

Autos

de

nº

Demora de quase um

Manifestação do Procura-

19157/2012-0,

nº

ano para a efetiva instau-

dor-Geral

19358/2012-4,

nº

ração do Processo Admi-

quanto à aparente demo-

19372/2012-5,

nº

nistrativo Disciplinar pelo

ra na instauração do Pro-

19162/2012-0,

nº

Procurador-Geral de Jus-

cesso Administrativo Dis-

22918/2012-0,

nº

tiça, sugerida pelo Cor-

ciplinar.

nº

regedor-Geral

23416/2012-4
23838/2012-9.

e

de

Justiça

em

25/09/2012.

MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “Quanto ao referido Inquérito, cumpre esclarecer que a Corregedoria sugeriu a instauração de Processo Administrativo Disciplinar
em 2509/2012. Por sua vez, o Conselho Superior do Ministério Público deliberou, em sua 39ª Sessão Ordinária realizada aos 23/10/2012 pela instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Os autos foram, então, encaminhados à Secretaria Geral deste Parquet aos 29/10/2012, com o fito
de que fossem elaborados os expedientes necessários referentes à instituição da Comissão. Através dos Provimentos de nº 41/2013 e 42/2013, datados de 25/02/2013, foram, respectivamente,
instituídas: uma Comissão Permanente de Inquérito e o próprio Processo Administrativo Disciplinar. Ocorre, porém, que, em razão de mudança de um dos membros da referida Comissão, foi
necessária a confecção de novo ato, autuado sob o nº 63/2013 (15/03/2013), além de novo Provimento, o de nº 67/2013, datado de 20/03/2013, inaugurando, novamente, o Processo Administrativo Disciplinar, em razão da mudança da Comissão acima referida. Aos 24/04/2013, verifica-se que
o encaminhamento dos autos pela Secretaria Geral à Comissão Permanente de Inquérito havia
sido equivocada, eis que esta só teria atribuição para funcionar quando da fase de inquérito administrativo, e não quando já designada a instauração de Processo Administrativo Disciplinar. Desta
feita, nesta mesma data os autos foram devolvidos para apreciação por parte do Procurador-Geral
de Justiça. Aos 06/05/2013, a então Procuradora de Justiça e decana, Marylene Barbosa Nobre
despacha determinando a designação de Comissão de Processo Administrativo Disciplinar. Nesse
enredo, através do Provimento nº 186/2013, datado de 18/09/2013, foi designada a referida Comissão. Com efeito, somente empós constituída essa Comissão, foram, então os trabalhos iniciados, conforme Despacho exarado aos 02/10/2013. Registre-se, por oportuno, que o relatório con33
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clusivo dessa Comissão foi emitido aos 25/02/2014. Em seguida, o feito foi distribuído a membro
do Conselho Superior em sua 9ª Sessão Ordinária, realizada em 06/03/2014, cuja decisão foi
apresentada aos 16/06/2015, na 8ª Sessão Extraordinária, na qual, à maioria dos votantes, foi
afastada a prática de conduta proibida por parte do membro ora processado. Importante consignar
que, de fato, a demora na instauração de processo administrativo disciplinar teve sua origem na
necessária elaboração dos expedientes por parte da Secretaria Geral deste Ministério Público,
bem assim no equivocado encaminhamento dos autos à Comissão Permanente de Inquérito,
quando então deveriam, os fólios, terem sido remetidos à Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar, eis que já havia Provimento nesse sentido. Assim, considerando somente esse contexto, os autos disciplinares percorreram por seis meses, ou seja, desde o dia 25/10/2012 (data de
deliberação do Conselho Superior pela instauração de PAD) até o dia 24/04/2013. Ademais, quando os autos foram devolvidos pela Comissão Permanente de Inquérito foi devolvida à apreciação
da então Procuradora-Geral de Justiça, a Dra. Marylene, na condição de decana, teve que despachar, ainda, determinando a instauração de Comissão de Processo Administrativo, porquanto inexistente até aquele momento. Desta feita, nítido se entremostra que os fatos ora narrados deram
ensejo à alegada demora na instauração de Processo Administrativo Disciplinar, não podendo,
pois, ser atribuído, única e exclusivamente à Chefia desta Instituição Ministerial, tampouco à Assessoria Jurídica deste subscritor.”

Autos

de

1675/2013-9,
6546/2013-7
15323/2013-0.

e

nº

Ocorrência

nº

ção, com atraso na con-

dor-Geral

nº

dução do Inquérito Admi-

quanto à aparente demo-

nistrativo, que tramitou

ra na conclusão do Inqué-

por mais de um ano.

rito

de

prescri-

Manifestação do Procurade

Justiça

Administrativo

pela

Comissão Permanente.

MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “A Comissão Permanente de Inquérito informou que o processo tratava-se de feito complexo, com várias imputações ao Promotor
de Justiça investigado, pedido de diligências(juntada de documentos, etc)e quando conclusos os
autos à Comissão Permanente de Inquérito Administrativo para deliberação foi constatado que o
feito foi alcançado pela prescrição uma vez configurada, deve ser reconhecida, obrigando-se a
autoridade julgadora a declará-la de ofício, imposição que decorre do teor do art. 112 da Lei nº.
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8.112/90: “Art. 112. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração”. (in verbis)(DOC. 08)”

12703/2014-4

Atraso na condução do

Manifestação do Procura-

Inquérito Administrativo,

dor-Geral

que tramitou por quase

quanto à aparente demo-

um ano.

ra na conclusão do Inquérito

de

Justiça

Administrativo

pela

Comissão Permanente.

MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “A Comissão Permanente de Inquérito informou que o processo em epígrafe trata-se de imputação de nepotismo e atividade político-partidária cujo prazo prescricional é de 5(cinco) anos, o qual necessitava de uma apuração
minuciosa, e a qual foram ouvidas as testemunhas José Evilásio Dantas, as Promotoras de Justiça
Fernanda Andrade Mendonça e Denise Boudox de Mendonça, a Procuradora de Justiça aposentada Maria do Perpétuo Socorro França Pinto em data mais próxima desimpedida, não restando
provado infração do Promotor de Justiça investigado, sendo deliberado pelo arquivamento do feito,
decisão esta referendada pelo Conselho Superior do Ministério Público do Ceará e também pelo
Conselho Nacional do Ministério Público. (DOC. 08)”

22832/2015 (IA)
35045/20143/SP/PGJ (PAD)

Inquérito Administrativo

Ocorrência

de

prescri-

Manifestação do Procura-

ção, com demora na ins-

dor-Geral

tauração

de

Justiça

do

Inquérito

quanto à aparente demo-

Administrativo

em

ra na instauração do In-

23/06/2015, consideran-

quérito

Administrativo;

do a finalização da sindi-

manifestação do Corre-

cância em 11/12/2014;

gedor-Geral

falta de envio imediato

omissão apontada.

quanto

pela Corregedoria-Geral
de relatório de correição,
em que foram apontadas
as

irregularidades,

ao

35

Endereço: Setor de Administração Federal Sul - SAFS, Quadra 2, Lote 3, CEP: 70070-600 – Brasília/DF
Fone: (61) 3366-9110 / Internet: www.cnmp.mp.br / E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

à

Procurador-Geral de Justiça para a instauração
de processo administrativo.

MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA “No que respeita ao Inquérito Administrativo nº 22832/2015 (PAD nº 35045/2014-3), observou-se o seguinte trâmite: Por intermédio
da Portaria nº 017/2014 da CGMP, foi instaurada sindicância para apurar eventual falta funcional
do Promotor de Justiça Alber Castelo Branco, cujo relatório conclusivo foi apresentado em 1º de
dezembro de 2014, sugerindo-se a instauração de inquérito administrativo. Em 11/12/2014, os autos foram remetidos à Assessoria Jurídica, que, em 10/06/2015, minutou a decisão do ProcuradorGeral de Justiça, em que determinou a instauração de Inquérito Administrativo. O Inquérito foi instaurado pela Portaria nº 3453/2015, de 18/06/2015 e protocolada sob o nº 22832/2015-6, em
23/06/2015. De fato, urge reconhecer que o procedimento acima nominado permaneceu na Assessoria Jurídica por um período considerável, aguardando a elaboração da minuta da decisão do
Procurador-Geral de Justiça. Impõe-se esclarecer, contudo, que tal demora está associada ao fato
da Assessoria Jurídica, somente no ano de 2015, até a presente data, haver recebido 1.434 Processos Judiciais, além de 1.627 Processos Administrativos, promovendo o devido andamento em
1.421 Processos Judiciais e 2.768 Procedimentos Administrativos, situação esta a revelar que a
Assessoria Jurídica em momento algum demonstrou ser negligente no cumprimento de suas atribuições. Com efeito, a Assessoria Jurídica do Procurador-Geral de Justiça dispõe de apenas 01
(um) Promotor de Justiça, que, apesar de contar com o apoio de 06 (seis) Assessores Jurídicos
Especiais, de 01 (uma) Analista Ministerial Direito e de 02 (dois) Técnicos Ministeriais, é responsável pela elaboração de pareceres e de minutas de decisões relativos aos feitos que tramitam na
Assessoria de Feitos Especiais, Assessoria de Controle de Constitucionalidade, Assessoria Cível e
de Direitos Difusos e Assessoria Criminal. Importa esclarecer, por oportuno, que os processos administrativos e judiciais que aportam na Assessoria Jurídica são distribuídos em observância a ordem de recebimento. Não obstante, após verificar que determinados feitos demanda prioridade de
análise, a exemplo dos disciplinares, a Assessoria Jurídica já adotou providências para assegurar
o exame prioritário de tais demandas. A Comissão Permanente de Inquérito informou que foram
instalados os trabalhos desse inquérito administrativo na data de 02 (dois) de julho de 2015, quando a Comissão Permanente de Inquérito Administrativo reunida, deliberou nos seguintes termos:
“1 – Empós análise do procedimento administrativo, verificamos que na data do envio dos autos a
esta Comissão, no dia 24 de junho de 2015, o feito já estava prescrito, vez que as infrações previstas no Art. 212, V, XII e XVII, da Lei Complementar nº 72/08, por força do artigo 229, da menciona36
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da lei, são punidas com advertência e, esta pena, nos moldes do art. 244, inciso I, da mesma lei,
prescrevem em 1(um) ano, contados da data do fato. Considerando que, o decurso de tempo contado da data do fato (05 de junho de 2014), até a presente data (02 de julho de 2015), i.é, um pouco mais de 1(um) ano, somos obrigados ao reconhecimento de que ocorreu a prescrição, porque
se passaram mais de 1(um) ano, sendo suficiente para o reconhecimento da prescrição. Dessa
forma, deliberamos pelo arquivamento do presente procedimento, vez que o feito foi alcançado
pela prescrição.“ Vale salientar que, por ser de ordem pública, a prescrição, uma vez configurada,
deve ser reconhecida, obrigando-se a autoridade julgadora a declará-la de ofício, imposição que
decorre do teor do art. 112 da Lei nº. 8.112/90: “Art. 112. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração”. (in verbis)(DOC. 08)”

23996/2015

Sindicância

Demora na instauração

Manifestação do Corre-

de sindicância pela Cor-

gedor-Geral

regedoria-Geral

aparente demora aponta-

em

06/07/2015, consideran-

quanto

à

da.

do que tomou conhecimento dos fatos quando
da

correição

realizada

em 22/10/2014.

MANIFESTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL. “A correição foi realizada em 22/10/14 onde esta
Corregedoria constatou dentre outras irregularidades a existência de 240 (duzentos e quarenta)
processos judiciais com carga, 83 (oitenta e três) procedimentos extrajudiciais aguardando
manifestação ministerial há mais de 30 dias (fl. 54). em 30/10/2014 e a existência de
procedimentos extrajudiciais em desacordo com a taxonomia do CNMP. Foi expedida
recomendação para a regularização dos trabalhos, tendo sido concedido 90 (noventa) dias. Em
razão do membro encontrar-se no interior do Estado e não possuirmos servidor para a realização
de diligências, o Dr. Pablo de Oliveira Alves somente veio a ser intimado no dia 2 de dezembro de
2014, data na qual passou a transcorrer o prazo de 90 (noventa) dias. O referido prazo foi
suspenso de 20 de dezembro de 2014 à 6 de janeiro de 2015 em razão do recesso forense. Antes
do término do prazo da respondência, em 9 de março de 2015 o correicionado apresentou a
manifestação de fls. 172/215, afirmando que estava providenciando o cumprimento da
recomendação. Transcorrido o prazo fatal (18/03/2015), a Secretaria da Corregedoria Geral deixou
de certificar o término do prazo. Entretanto, em 21 de maio de 2015 o correicionado apresentou a
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resposta de fls. 219/342 e após a análise da documentação foi determinada a instauração de
sindicância em 30/06/2015. Em 1º de Julho de 2015 foi realizada a primeira reunião, onde foi
determinada a notificação do sindicado. Apenas em 24 de Julho foi possível proceder a notificação
para que o Dr. Pablo de Oliveira Alves apresentasse a sua defesa, tendo sido concedido 15
(quinze) dias. Em 24 de agosto de 2015 o sindicado apresentou a defesa de fls. 352/413 onde
declarou que havia regularizado todos os trabalhos na Promotoria de Justiça. A Comissão
analisando a documentação verificou pendências apenas no tocante a observância da taxonomia
e requisitou certidão atualizada da Promotoria de Justiça de Tabuleiro do Norte. Em 18 de
setembro de 2015 foram juntadas as certidões de fls. 417/496. Em 20 de outubro de 2015 a
sindicância foi finalizada, concluindo pela instauração de inquérito administrativo. Apesar da
aparente demora entre a realização da correição e a finalização da sindicância, observa-se que
esta Corregedoria visando a atender a Justiça Restaurativa, especialmente pelo fato de que o
acúmulo judicial e extrajudicial havia sido causado pela inexistência de membro titular por mais de
um ano e de que o Promotor de Justiça procedeu considerável movimentação dos processos
judiciais e dos procedimentos extrajudiciais, concedeu oportunidades para que o sindicado
demonstrasse a regularização dos trabalhos. Anote-se que o Promotor de Justiça em tela
encaminhava a documentação comprovatória da regularização de forma confusa, misturando
materiais das Promotorias de Justiça de Tabuleiro do Norte com a de São João do Jaguaribe,
objeto de outra sindicância. Finalmente, é importante lembrar que as seguidas oportunidades não
ocasionaram qualquer prejuízo para a aplicação de possível sanção disciplinar, eis que o prazo
prescricional somente iniciou-se com

a promoção do membro para comarca de entrância

intermediária.”

23441/2015-5

Inquérito Admi-

Demora na instauração

Manifestação do Procura-

nistrativo

de Inquérito Administrati-

dor-Geral

vo pelo Procurador-Geral

quanto à aparente demo-

de

ra apontada.

Justiça

em

de

28/05/2015, considerando que a comissão sindicante sugeriu pela instauração

de

Inquérito

Administrativo, em decisão

datada

de

28/10/2014.
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Justiça

MANIFESTAÇÃO DA PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “Em relação ao Inquérito nº
23441/2015-5, a Portaria nº 15/2014/CGMP, datada de 18/08/2014, instaurou a sindicância. O relatório conclusivo foi emitido aos 28/10/2014. Entretanto somente aos 28/05/2015 foi emitido pronunciamento, por parte do Procurador-Geral de Justiça, acerca da determinação de abertura de
inquérito administrativo. De fato, urge reconhecer que o procedimento acima nominado permaneceu na Assessoria Jurídica por um período considerável, aguardando a elaboração da minuta da
decisão do Procurador-Geral de Justiça. Impõe-se esclarecer, contudo, que tal demora está associada ao fato da Assessoria Jurídica, somente no ano de 2015, até a presente data, haver recebido 1.434 Processos Judiciais, além de 1.627 Processos Administrativos, promovendo o devido
andamento em 1.421 Processos Judiciais e 2.768 Procedimentos Administrativos, situação esta a
revelar que a Assessoria Jurídica em momento algum demonstrou ser negligente no cumprimento
de suas atribuições. Com efeito, a Assessoria Jurídica do Procurador-Geral de Justiça dispõe de
apenas 01 (um) Promotor de Justiça, que, apesar de contar com o apoio de 06 (seis) Assessores
Jurídicos Especiais, de 01 (uma) Analista Ministerial Direito e de 02 (dois) Técnicos Ministeriais, é
responsável pela elaboração de pareceres e de minutas de decisões relativos aos feitos que tramitam na Assessoria de Feitos Especiais, Assessoria de Controle de Constitucionalidade, Assessoria
Cível e de Direitos Difusos e Assessoria Criminal. Importa esclarecer, por oportuno, que os processos administrativos e judiciais que aportam na Assessoria Jurídica são distribuídos em observância a ordem de recebimento. Não obstante, após verificar que determinados feitos demanda
prioridade de análise, a exemplo dos disciplinares, esta Assessoria Jurídica já adotou providências
para assegurar o exame prioritário de tais demandas. A Comissão Permanente de Inquérito informou que o processo trata-se de feito complexo com imputação de atividade político-partidária e no
momento a instrução encontra-se encerrada, estando os autos conclusos a Comissão Permanente
de Inquérito Administrativo para deliberação e a confecção do relatório conclusivo.(DOC. 08)”

15116/2012-0

Sindicância

Ocorrência

de

prescri-

Manifestação do Corre-

ção, com demora na ins-

gedor-Geral

tauração de sindicância

aparente demora aponta-

pelo

da.

Corregedor-Geral

quanto

em 31/05/2012, considerando que tomou conhecimento dos fatos na correição

realizada

em
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à

20/10/2010.

MANIFESTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL. “Neste procedimento salientamos que a
Corregedoria Geral do Ministério Público do Ceará somente tomou conhecimento do fato em 01 de
fevereiro de 2012, fls. 521, data em que o Promotor de Justiça José Silderlandio do Nascimento,
ao assumir a titularidade da 1ª Promotoria de Justiça de Barbalha, comunicou a Corregedoria da
real quantidade de procedimentos extrajudiciais existentes na unidade. Assim, sindicância foi
instaurada aos 31 de maio de 2012, pois aos 20/10/2010, data da correição na 1ª Promotoria de
Justiça de Barbalha, o sindicado havia omitido e ocultado a existência de procedimentos
extrajudiciais. Eis o motivo pelo qual a sindicância fora instaurada aos 31/05/2012.”

11823/2013-3

Inquérito Administrativo

Ocorrência

de

prescri-

Manifestação do Corre-

ção, com demora na ins-

gedor-Geral

tauração de Sindicância

aparente demora aponta-

pelo

Corregedor-Geral

da; manifestação do Pro-

em 24/10/2012, conside-

curador-Geral de Justiça

rando que tomou conhe-

a respeito da não instau-

cimento dos fatos na cor-

ração imediata de PAD e

reição

em

deferimento de diligências

18/06/2012; instauração

após o término da instru-

aparentemente

ção.

cessária

realizada

de

desne-

quanto

Inquérito

Administrativo, tendo em
vista a sugestão da comissão sindicante de instauração

imediata

de

Processo Administrativo
Disciplinar, e demora na
conclusão do Inquérito,
com o deferimento de
diligências em procedimento findo.

40

Endereço: Setor de Administração Federal Sul - SAFS, Quadra 2, Lote 3, CEP: 70070-600 – Brasília/DF
Fone: (61) 3366-9110 / Internet: www.cnmp.mp.br / E-mail: corregedoria@cnmp.mp.br

à

MANIFESTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL. “O motivo da “demora” (4 meses e 6 dias) entre a
constatação da infração e a instauração de Sindicância pela Corregedoria-Geral, é o mesmo já
explicitado no item 9.1.8, supra. Com efeito, restou ali esclarecido que quando constatado, em
correições e inspeções, atraso processual do membro, via de regra, a Corregedoria-Geral,
adotando os princípios da justiça restaurativa e visando à caracterização do dolo funcional, tem
por praxe Recomendar previamente ao membro a solução da pendência verificada, fixando um
prazo de 30 a 90 dias para cumprimento, a depender da complexidade da questão. Findo tal
prazo, e não sendo atendida a Recomendação ou não respondida a contento, procede-se então à
Sindicância,

em

algumas

situações

ainda

se

fazendo

nova

inspeção

ou

diligências

complementares (a exemplo de requisição de certidões) para a confirmação da falta funcional
antes da instauração do procedimento disciplinar. Também se registrou que por falta de recursos
humanos e tecnológicos da Corregedoria-Geral, ocorre de eventualmente nossa Secretaria
incorrer em mora na certificação do transcurso dos prazos e na tramitação dos feitos. Mas na
grande maioria dos casos, o modesto lapso transcorrido entre a constatação da falta funcional e a
instauração da Sindicância deve-se à demora fisiológica inerente ao devido processo legal e à
adoção de providências pertinentes, não sendo correto se cogitar de omissão ou leniência
voluntária deste Órgão Correicional. Foi exatamente o que ocorreu na hipótese dos autos em
destaque, senão vejamos. A 2ª Promotoria de Justiça de Tianguá foi inspecionada no dia
18/06/2012. No dia 11/07/2012, foi encaminhada Recomendação ao membro para que
equacionasse a mora verificada na movimentação dos feitos judiciais e inquéritos policiais,
fixando-se o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da Recomendação. Ocorre que o
transcurso do prazo da Recomendação somente foi certificado pela Secretaria da Corregedoria
em 22/10/2012, logo em seguida sendo expedida a Portaria da Sindicância, aos 24/10/2012. Logo,
no entender desta Corregedoria-Geral, o lapso entre a constatação do fato e a deflagração do
procedimento disciplinar está devidamente justificado.”

MANIFESTAÇÃO DA PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “No que respeita à determinação de
instauração de inquérito administrativo, ao invés do processo administrativo disciplinar, conforme
sugerido pela Corregedoria-Geral de Justiça, cumpre explicitar o seguinte: A Lei Complementar nº
72/2008 dispõe expressamente que o procedimento disciplinar compreende a sindicância, o inquérito administrativo e o processo administrativo disciplinar. A sindicância, contudo, não é fase obrigatória. É o que se depreende do art. 253 da LC nº 72/08, segundo o qual “a sindicância é procedimento que tem por objeto a coleta preliminar de dados para instauração, se necessário, de inquérito administrativo.” Por outro lado, acaso seja instaurada a sindicância, a instauração do in-
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quérito administrativo é medida que se impõe. É o que se depreende do art. 254, parágrafo único,
in verbis:
“Art. 254 – in omissis
Parágrafo único. Concluída a sindicância, o Corregedor-Geral encaminhará os
autos ao Procurador-Geral, com respectivo relatório, em que se manifestará,
fundamentadamente, sobre a necessidade de seu arquivamento, ou instauração de inquérito administrativo.” (negritado)
Conclui-se, assim, que o inquérito administrativo, diferentemente da sindicância, é uma fase imprescindível para a instauração do processo administrativo disciplinar, estrito senso, ou seja, constitui-se em peça investigativa, cujo objetivo é o de instruir os autos do processo administrativo,
dando maior oportunidade ao indiciado de apresentar defesa preliminar, bem como a juntada de
documento ou oitiva de testemunhas para melhor demonstração de inexistência de falta funcional.
Essa foi a razão pela qual este Procurador-Geral de Justiça determinou a instauração de inquérito
administrativo e não de processo administrativo, conforme sugerido pelo órgão sensor. Quanto ao
referido Inquérito, cumpre esclarecer que este foi instaurado por intermédio do Provimento nº
65/2013, de 18/03/2013, tendo a Comissão Permanente de Inquérito apresentado relatório conclusivo em 22/08/2013, ocasião em que sugeriu a aplicação de pena disciplinar de advertência. Em
30/08/2013 os autos chegaram na Assessoria Jurídica do Procurador-Geral de Justiça. Aos
09/09/2013, foi emitida manifestação da Assessoria Jurídica pugnando pela realização de diligências, mormente a reorganização do caderno processual, a qual foi acatada pelo Procurador-Geral
de Justiça através de despacho, na mesma data (09/09/2013). Em 07/10/2013, empós o cumprimento das diligências, a Comissão Permanente de Inquérito devolve os autos à Assessoria Jurídica do Procurador-Geral, acompanhada de novo relatório conclusivo, datado de 02/10/2013, no
qual foi ratificada a sugestão de aplicação da pena de advertência. Autos conclusos ao Procurador-Geral de Justiça em 16/10/2013, oportunidade em que a Chefia da Instituição determinou a
remessa dos fólios ao Conselho Superior do Ministério Público para cumprimento do disposto no
art. 258 da Lei Complementar Estadual nº 72/2008 (deliberação acerca do arquivamento ou da
instauração de PAD). Aos 18/02/2014, o Conselho Superior do Ministério Público, em sua 7ª Sessão Ordinária, arquivou o feito. Necessário esclarecer que a alegada demora atribuída na condução desse Inquérito Administrativo deve considerar o fato de que os autos chegaram à Assessoria
Jurídica somente aos 30/08/2013, e desacompanhado dos autos da sindicância, sendo, pois, necessária a reorganização dos autos, com sua anexação, como de fato foi sugerido pela Assessoria
Jurídica do Procurador-Geral de Justiça e por este acatada. Referidas diligências, porém, só restaram atendidas em 07/10/2013. Em pouco mais de uma semana depois, os autos são encaminha42
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dos ao Conselho Superior, por determinação do Procurador-Geral de Justiça. Não obstante, aos
18/02/2014, o egrégio Conselho Superior deste Ministério Público, discordando do relatório conclusivo da Comissão determinou o arquivamento do feito. Desta feita, se houve demora na condução do feito esta jamais pode ser atribuída ao Procurador-Geral de Justiça e sua Assessoria Jurídica. A Comissão Permanente de Inquérito informou que o processo em epígrafe necessitou de
várias diligências(cópias de relatórios, portarias, etc) memorandos à Corregedoria Geral do Ministério Público Ceará e à Secretaria Geral de Justiça, ofício à Comarca de Tianguá/CE, sendo o processo deliberado pela instauração de Processo Administrativo Disciplinar, entendendo que o
mesmo não estava prescrito, vez que os feitos em tramitação e de responsabilidade do Promotor
de Justiça investigado continuavam em atraso.(DOC. 08)”

08434/2013-4

Sindicância

Sem constatação de irregularidades

17846/2012-0

Sindicância

Sem constatação de irregularidades

6928/2013-7
Inquérito

Sindicância
nº

14311/2013-6)

Ocorrência

de

ção,

demora

com

prescrina

Manifestação do Procurador-Geral

de

Justiça

conclusão do Inquérito

quanto à aparente demo-

Administrativo, que trami-

ra na conclusão do Inqué-

tou por quase um ano.

rito

Administrativo

pela

Comissão Permanente.

MANIFESTAÇÃO DA PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “A Comissão Permanente de Inquérito informou que o processo em epígrafe necessitou de várias diligências (cópias de relatórios,
portarias, etc), visita à Comarca de Canindé/CE, o qual foram ouvidos o Juiz de Direito Paulo Sérgio dos Reis e a Promotora de Justiça Lucy Antonelli Gabriel da Rocha e o Delegado civil Amando
Albuquerque Silva, sendo o processo deliberado pela instauração de Processo Administrativo Disciplinar, entendendo que o mesmo não estava prescrito. (DOC. 08)”

8004/2013-5
(Inquérito

Sindicância
nº

16846/2013-9)

Ocorrência

de

prescri-

Manifestação do Procura-

ção, com atraso na con-

dor-Geral

de

clusão do Processo Ad-

quanto à aparente demo-
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Justiça

ministrativo

Disciplinar

ra apontada.

pela Comissão processante, e demora no julgamento pelo Conselho
Superior,

considerando

que quatro Conselheiros
relatores averbaram impedimento.

MANIFESTAÇÃO DA PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “A Comissão Permanente de Inquérito informou que a Procuradora de Justiça investigada ao longo do curso do Inquérito Administrativo gozou de licença saúde, o que retardou a conclusão do Inquérito Administrativo. O feito não
havia sido alcançado pela prescrição e a Comissão deliberou pela instauração do Inquérito Administrativo. (DOC. 08). A Secretaria dos Órgãos Colegiados apresentou histórico justificando a demora no julgamento do processo no Conselho Superior do Ministério Público, ressaltando que a
distribuição de processos era feita somente nas Sessões do CSMP, e que a partir de novembro de
2014, com a publicação do novo Regimento Interno daquele Órgão, a distribuição passou a ser
diária, mesmo assim, diante das declarações de impedimento/suspeição, o processo demandou
sucessivas distribuições. (DOC. 12)”

32845/2012-3 (Inqué-

Procedimento

rito nº 12140)

disciplinar acompanhado por Reclamação

Disci-

plinar instaurada
pela Corregedoria Nacional.

27060/2012-6 (Inquérito nº 12139/2013-3)

Sindicância

Demora na instauração

Manifestação do Corre-

de sindicância pelo Cor-

gedor-Geral

regedor-Geral

aparente demora aponta-

em

21/01/2013, consideran-

quanto

da.

do ter tomado conheci44
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à

mento

dos

fatos

em

30/07/2012.

MANIFESTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL. “Ao contrário do que constou no relatório
preliminar de inspeção da Corregedoria Nacional do Ministério Público, a Corregedoria-Geral do
Ministério Público do Ceará tomou conhecimento dos fatos somente aos 30/07/2012, por meio do
ofício/comunicação remetido pela Promotora de Justiça Maria do Socorro Brito Guimarães,
conforme fls. 05, dos autos nº 19663/2012-7 em apenso. Aos 02 de outubro de 2012 fora expedido
o despacho de instauração da Sindicância, cuja Portaria é datada de 23/10/2012. A sindicância foi
concluída e relatada aos 07/12/2012.”

13988/2014-0 (Inqué-

Sindicância

rito nº 25478/2014-8)

Ocorrência

de

prescri-

Manifestação do Procura-

ção, com atraso na con-

dor-Geral

clusão do Inquérito Ad-

quanto à aparente demo-

ministrativo

ra apontada.

Disciplinar,

de

Justiça

que tramitou por mais de
um ano.

MANIFESTAÇÃO DA PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “A Comissão Permanente de Inquérito informou que o processo tratava-se de feito complexo, com várias imputações ao Promotor de
Justiça investigado e quando conclusos os autos à Comissão Permanente de Inquérito Administrativo para deliberação foi constatado que o feito foi alcançado pela prescrição uma vez configurada,
deve ser reconhecida, obrigando-se a autoridade julgadora a declará-la de ofício, imposição que
decorre do teor do art. 112 da Lei nº. 8.112/90: “Art. 112. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração”.(in verbis) (DOC. 08)”

16926/2014-7 (Inquérito 29379/2014-4)

Sindicância

Ocorrência

de

prescri-

Manifestação do Procura-

ção, com atraso na con-

dor-Geral

de

clusão do Inquérito Ad-

quanto à demora aponta-

ministrativo, que tramitou

da.

por mais de um ano.
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Justiça

MANIFESTAÇÃO DA PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “A Comissão Permanente de Inquérito informou que o membro da Comissão à época Alcides Jorge Evangelista Ferreira declarou-se
suspeito por motivo de foro íntimo, requerendo sua exclusão dos trabalhos referentes a este processo, o qual foi deferido sendo substituí-lo a Procuradora de Justiça Vera Lúcia de Carvalho
Brandão. A Promotora de Justiça ficou ciente da abertura do Inquérito Administrativo em 17 de outubro de 2014 e após sucessivas remarcações da audiência para o Interrogatório (licenças, etc) só
foi possível realizá-la em 19 de janeiro de 2015, além da Promotora de Justiça retornar de férias
apenas em 10 de março de 2015, o que retardou a conclusão do Inquérito Administrativo e quando
conclusos os autos à Comissão Permanente de Inquérito Administrativo para deliberação foi constatado que o feito foi alcançado pela prescrição uma vez configurada, deve ser reconhecida, obrigando-se a autoridade julgadora a declará-la de ofício, imposição que decorre do teor do art. 112
da Lei nº. 8.112/90: “Art. 112. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela
administração”. (in verbis) (DOC. 08)”

18073/2014-6 (Inquérito nº 22833/2014-2)

Sindicância

Ocorrência

de

prescri-

Manifestação do Corre-

ção, com atraso instau-

gedor-Geral e do Procu-

ração de sindicância pela

rador-Geral

Corregedoria-Geral

quanto à demora aponta-

em

02/06/2014, consideran-

de

Justiça

da.

do ter tomado conhecimento

dos

fatos

em

22/01/2014; bem como
atraso na instauração do
Inquérito

Administrativo

em 18/06/2015, tendo em
vista que a sindicância foi
finalizada

em

26/09/2014.

MANIFESTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL. Trata-se de procedimento instaurado para apurar
condução informal de procedimento extrajudicial, praticada, em tese, pelo Promotor de Justiça
Francisco Ismael Capibaribe de Sousa, à época titular da 3ª Promotoria de Justiça de Aracati/CE.
O procedimento extrajudicial dismórfico tratava sobre choque elétrico em crianças no brinquedo
“Samba”, do Parque de Diversões Recife, instalado na cidade de Aracati/CE, na época dos
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festejos de São Sebastião, aos 17 de janeiro de 2014. Os fatos chegaram ao conhecimento da
Corregedoria Geral do Ministério Público do Ceará aos 22 de janeiro de 2014. Aos 24 de janeiro
de 2014 a representação foi apreciada pela Corregedora-Geral em exercício, sendo determinada,
por procedimento preliminar, a notificação do reclamado para prestar esclarecimentos no prazo de
15 dias, nos termos do art. 212, XVIII, da Lei Complementar nº 72/2008, conforme despacho de
fls. 11. Aos 27 de janeiro de 2014 fora expedido o ofício de notificação, o qual foi enviado por carta
registrada com aviso de recebimento aos 07 de fevereiro de 2014, fls. 12. Aos 18 de março de
2014 de 2014 fora juntado aos autos as informações protocoladas pelo reclamado aos 17 de
março de 2014. Aos 24 de março de 2014, em se de preliminar, fora determinada a diligência ao
técnico ministerial de Comarca de Aracati/CE, para cumprimento no prazo de 05 dias, sendo
expedida pela Secretaria deste órgão correicional aos 10 de abril de 2014, com ofício postado aos
15 dias do mesmo mês. Aos 28 de abril de 2014 o técnico ministerial de Aracati cumpriu a
requisição, sendo a diligência juntada aos autos no dia 05 de maio de 2014. Aos 02 de junho de
2014 o Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará, entendendo que os
esclarecimentos prestados pelo reclamado não foram suficientes para estancar um procedimento
disciplinar, determinou a instauração de sindicância para aprofundamento na apuração da suposta
violação de dever funcional descrita no art. 212, V, VIII, XVII, da LC nº 72/2008. Tais medidas
preliminares, necessárias e prudentes precederam a instauração de sindicância, cuja Portaria fora
lavrada aos 03 de junho de 2014. A Sindicância, após instaurada, teve seu trâmite ordinário, sendo
relatada aos 26 de setembro de 2014, antes do prazo prescricional. A comissão sindicante, à
unanimidade, concluiu o relatório pela ocorrência da violação do dever funcional supracitado,
sugerindo ao Exmo Sr. Procurador-Geral de Justiça a instauração imediata de inquérito
administrativo, o qual fora instaurado aos 05/06/2015, ou seja, 09 (nove) meses após a conclusão
da sindicância.

MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “Em relação à Sindicância nº
18073/2014-6, houve igualmente demora na determinação de instauração de inquérito administrativo disciplinar por parte do Procurador-Geral de Justiça que, a despeito do relatório conclusivo da
Comissão Sindicante haver sido concluído aos 26/09/2014, somente em 05/06/2015 houve decisão nesse sentido. De fato, urge reconhecer que o procedimento acima nominado permaneceu na
Assessoria Jurídica por um período considerável, aguardando a elaboração da minuta da decisão
do Procurador-Geral de Justiça. Impõe-se esclarecer, contudo, que tal demora está associada ao
fato da Assessoria Jurídica, somente no ano de 2015, até a presente data, haver recebido 1.434
Processos Judiciais, além de 1.627 Processos Administrativos, promovendo o devido andamento
em 1.421 Processos Judiciais e 2.768 Procedimentos Administrativos, situação esta a revelar que
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a Assessoria Jurídica em momento algum demonstrou ser negligente no cumprimento de suas
atribuições. Com efeito, a Assessoria Jurídica do Procurador-Geral de Justiça dispõe de apenas
01 (um) Promotor de Justiça, que, apesar de contar com o apoio de 06 (seis) Assessores Jurídicos
Especiais, de 01 (uma) Analista Ministerial Direito e de 02 (dois) Técnicos Ministeriais, é responsável pela elaboração de pareceres e de minutas de decisões relativos aos feitos que tramitam na
Assessoria de Feitos Especiais, Assessoria de Controle de Constitucionalidade, Assessoria Cível e
de Direitos Difusos e Assessoria Criminal. Importa esclarecer, por oportuno, que os processos administrativos e judiciais que aportam na Assessoria Jurídica são distribuídos em observância a ordem de recebimento. Não obstante, após verificar que determinados feitos demanda prioridade de
análise, a exemplo dos disciplinares, esta Assessoria Jurídica já adotou providências para assegurar o exame prioritário de tais demandas. Instaurado o Inquérito Administrativo, a Comissão Permanente de Inquérito informou que na data de 02(dois) de julho de 2015, foram instalados os trabalhos desse inquérito administrativo, quando a Comissão Permanente de Inquérito Administrativo
deliberou nos seguintes termos: “1 – Empós análise do procedimento administrativo, verificamos
que na data do envio dos autos a esta Comissão, no dia 24 de junho de 2015, o feito já estava
prescrito, vez que as infrações previstas no Art. 212, V, VIII e XVII, da Lei Complementar nº 72/08,
por força do artigo 229, da mencionada lei, são punidas com advertência e, esta pena, nos moldes
do art. 244, inciso I, da mesma lei, prescrevem em 1(um) ano, contados da data do fato. Considerando que, o decurso de tempo contado da data do fato (17 de janeiro de 2014), até a presente
data (02 de julho de 2015), i.é, 1(um) ano e 5(cinco) meses, somos obrigados ao reconhecimento
de que ocorreu a prescrição, porque são passados mais de 1(um) ano e 5(cinco) meses, quando
seria suficiente o decurso de 1(um) ano para o reconhecimento da prescrição. Dessa forma, deliberamos pelo arquivamento do presente procedimento, vez que o feito foi alcançado pela prescrição.” Vale salientar que, por ser de ordem pública, a prescrição, uma vez configurada, deve ser
reconhecida, obrigando-se a autoridade julgadora a declará-la de ofício, imposição que decorre do
teor do art. 112 da Lei nº. 8.112/90: “Art. 112. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser
relevada pela administração”. (in verbis)(DOC. 08)”

43688/2014-0
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Justiça

cimento dos fatos em
12/09/2014; bem como
demora do ProcuradorGeral de Justiça em proferir a decisão prolatada
em 05/06/2015, não acolhendo sugestão da comissão sindicante para
instauração de Inquérito
Administrativo Disciplinar,
tendo em vista que a sindicância se encerrou em
25/02/2015.

MANIFESTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL. “No dia 28 de agosto de 2014 a CorregedoriaGeral realizou visita de inspeção nas Promotorias de Justiça do Meio Ambiente de Fortaleza e
apurou indícios de que a Dra. Cristiane Câmara Borges Melim não estava comparecendo
regularmente ao expediente do Núcleo de Mediação Comunitária. A equipe de inspeção
comunicou formalmente o fato ao Corregedor-Geral no dia 12 de setembro de 2014. No dia 15 de
setembro de 2014 foi determinada a realização de visita ao Núcleo de Mediação Comunitária sem
aviso prévio, com a finalidade de apurar a assiduidade do membro. Em razão da necessidade de
adequação com a agenda de correições e inspeções, a visita foi realizada no dia 15/10/2014. No
dia 20/10/2014 os autos vieram novamente conclusos, oportunidade em que foi determinada a
realização de diligências para verificar o possível gozo de licença saúde e esclarecimento acerca
de informações oficiosas prestadas pela servidora Juliana Sales, lotada na Secretaria-Geral (fl.
19). Os expedientes foram devidamente realizados e encaminhados à Secretaria-Geral. Após as
respostas, os autos vieram conclusos e foi determinada a instauração de sindicância, o que foi
feito em 01/12/2014. Portanto, a demora decorreu exclusivamente da regular tramitação do feito,
pois esta Corregedoria-Geral, por prudência, aguardou o retorno de informações imprescindíveis
para o desencadeamento do procedimento disciplinar.”

MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “No que diz respeito à ocorrência
de prescrição, com demora na instauração de sindicância pela Corregedoria-Geral em 01/12/2014,
considerando ter tomado conhecimento dos fatos em 12/09/2014, foi encaminhado expediente ao
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Órgão Correicional deste Ministério Público do Estado do Ceará, a fim de apresentar manifestação
sobre o assunto, contudo, o douto Corregedor-geral, a despeito da recomendação de resposta ao
CNMP em documento único, informou, através do Memorando nº 071/2015-CGMP/PGJ/CE (DOC.
06) que “está tomando as medidas para o envio das informações solicitadas diretamente ao
CNMP, no prazo 15 (quinze) dias, e em igual prazo enviará cópia a sua Assessoria”(sic). Já quanto
a bem demora do Procurador-Geral de Justiça em proferir a decisão prolatada em 05/06/2015, não
acolhendo sugestão da comissão sindicante para instauração de Inquérito Administrativo Disciplinar, tendo em vista que a sindicância se encerrou em 25/02/2015 necessário destacar que houve,
efetivamente, demora na determinação de instauração de inquérito administrativo disciplinar por
parte do Procurador-Geral de Justiça que, a despeito do relatório conclusivo da Comissão Sindicante haver sido concluído aos 25/02/2015, somente em 05/06/2015 exarou decisão nesse sentido. Não obstante, necessário registrar que os autos só foram encaminhados a Assessoria Jurídica
desse subscritor para elaboração de minuta da decisão somente aos 03/03/2015. De fato, urge
reconhecer que o procedimento acima nominado permaneceu na Assessoria Jurídica por um período considerável, aguardando a elaboração da minuta da decisão do Procurador-Geral de Justiça.
Impõe-se esclarecer, contudo, que tal demora está associada ao fato da Assessoria Jurídica, somente no ano de 2015, até a presente data, haver recebido 1.434 Processos Judiciais, além de
1.627 Processos Administrativos, promovendo o devido andamento em 1.421 Processos Judiciais
e 2.768 Procedimentos Administrativos, situação está a revelar que a Assessoria Jurídica em momento algum demonstrou ser negligente no cumprimento de suas atribuições. Com efeito, a Assessoria Jurídica do Procurador-Geral de Justiça dispõe de apenas 01 (um) Promotor de Justiça,
que, apesar de contar com o apoio de 06 (seis) Assessores Jurídicos Especiais, de 01 (uma) Analista Ministerial Direito e de 02 (dois) Técnicos Ministeriais, é responsável pela elaboração de pareceres e de minutas de decisões relativos aos feitos que tramitam na Assessoria de Feitos Especiais, Assessoria de Controle de Constitucionalidade, Assessoria Cível e de Direitos Difusos e Assessoria Criminal. Importa esclarecer, por oportuno, que os processos administrativos e judiciais
que aportam na Assessoria Jurídica são distribuídos em observância a ordem de recebimento.
Não obstante, após verificar que determinados feitos demanda prioridade de análise, a exemplo
dos disciplinares, esta Assessoria Jurídica já adotou providências para assegurar o exame prioritário de tais demandas. Sobre o não acolhimento da sugestão da comissão sindicante para instauração de Inquérito Administrativo Disciplinar, importa esclarecer que a Lei Complementar nº 72/2008,
em seu artigo 255 confere ao Procurador-geral de Justiça a competência para instaurar o Inquérito
Administrativo. Assim sendo, não está o Procurador-geral adstrito ao relatório final da sindicância
se, fundamentadamente, entender que o mesmo não guarda harmonia com o lastro probatório dos
autos. Nessa perspectiva, observou este subscrito, no presente caso, que a conclusão apresenta50
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da pela Comissão Sindicante deixou de considerar a manifestação da Sindicada, Dra. Cristiane
Câmara Borges Melim, quanto a crença veemente de que a mesma estaria a cargo tão somente
das atribuições específicas junto a Promotoria de Justiça de Palmácia, no prazo de 03/07 a
31/08/2014, delineadas na Portaria nº 3420/2014, diante da sua especial condição de saúde, que
demanda a adaptação do exercício de suas funções à limitação visual progressiva que vem sofrendo, o que levou a definir somente em 30 de julho de 2014, através da Portaria nº 3879/2014,
que a mesma passaria a exercer as funções de Coordenadora Adjunta do Programa de Incentivo à
Implementação de Núcleos de Mediação, com prejuízo de sua titularidade em Palmácia. Verifiquei
pois, nos autos, que conjunto probatório corroborava com a versão apresentada pela Defendente,
de que a mesma se empenhou em desenvolver suas atividades nos processos administrativos
pendentes na Promotoria de Justiça de Palmácia, da qual era titular, tanto que cumpriu integralmente essa tarefa, comunicando o término da missão em 28 de agosto de 2014 e passando, logo
em seguida, na mesma data, a comparecer na sede dos Núcleos de Mediação. Destarte, embora
a Comissão Sindicante tenha presumido que o ato administrativo trazia informação inequívoca de
que a mesma deveria cumprir com expediente junto ao Núcleo de Mediação Comunitária, constatei, claramente, que, pela forma como buscou sempre manter contato com a Administração, informando suas atividades e os afastamentos necessários, bem como dando ciência de suas limitações para atuação integral, aliado à demora na definição de sua lotação, a Sindicada não buscou
se esquivar de seus deveres, tanto que assim que concluiu os trabalhos para o qual foi designada,
em 28/08/2014, antes mesmo de findar o prazo para fazê-lo, que seria até 31/08/2014, apresentou-se para o início das atividades como Coordenadora Adjunta do Programa mencionado. Foram
essas as razões que levaram ao não acolhimento do relato final da Comissão Sindicante e consequente arquivamento dos autos, por restar caracterizado nos autos que a Exma. Sra. Promotora
de Justiça agiu acreditando veementemente estar autorizada pelo ato administrativo, Portaria nº
3420/2014, a se dedicar exclusivamente aos procedimentos administrativos ali listados, todos da
Promotoria de Justiça de Palmácia, da qual era titular.”

37005/2014-5
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rito 18253/2015-1)

Inquérito Disciplinar.

dor-Geral

de

Justiça

quanto à aparente demora apontada.

MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “A Comissão Permanente de Inquérito informou que foi instaurado Inquérito Administrativo, entretanto, em virtude das férias da
Procuradora de Justiça agendadas para o dia 02/03/15 a 31/03/15 e 01/04/15 a 30/04/15, só foi
possível o agendamento de audiência de interrogatório após as suas férias no dia 25 de maio de
2015, entretanto, o ato não foi realizado por motivo de saúde e em razão do recurso administrativo
contra decisão do Procurador Geral de Justiça que instaurou o Inquérito Administrativo, os autos
foram requeridos pelo Procurador de Justiça e a Comissão suspendeu o Inquérito aguardando o
julgamento do recurso, o qual foi arquivado pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de
Justiça, em sua unanimidade, em decorrência da prescrição. (DOC. 08)”

676/2015-3
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Manifestação do Corre-

ria-Geral quanto à apura-

gedor-Geral
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na
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quanto

à

atuação no inquérito policial n. 90/2013, sob a
supervisão da 1a Promotoria de Justiça da Comarca

de

Boa

Via-

gem/CE.

MANIFESTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL. “A Corregedoria Geral do Ministério Público do
Ceará foi provocada pela Procuradora de Justiça Dra. Maria Acácia Moreira em razão de excesso
de prazo (constatado na análise do Habeas Corpus nº 002797-19.2014.8.06.0000) na conclusão
do inquérito policial nº 0006846-81.2013.8.06.0051. A provocação veio acompanhada de parte da
dos documentos constantes do HC. Ao receber a provocação, esta Corregedoria Geral expediu
ofício ao Promotor de Justiça respondendo Dr. Alexandre Paschoal Konstantinou para que
prestasse as devidas informações. As informações foram prestadas às fls. 47/61, onde este
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informou que o inquérito policial foi recebido pelo Poder Judiciário em 07/08/2013 e apenas em
20/08/2013 foi dada vista dos autos ao Ministério Público. No dia 20 de agosto de 2013 o
Ministério Público recebeu os autos de inquérito policial (fl.39). No dia 21 de agosto de 2013, o
então titular da 1ª Promotoria de Justiça de Boa Viagem emitiu a manifestação de fls. 56/57,
requerendo a realização de exame pericial das armas, a juntada do laudo de exame toxicológico e
o interrogatório de Antonio Júnior Martins Soares. No dia 23 de agosto de 2013 (ver carimbo de fl.
56) os autos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Boa Viagem. Os autos
retornaram ao MP e em 27 de setembro de 2013 (fls. 58/59) o referido membro verificou que
novamente a prova da materialidade dos crimes ainda não havia sido providenciada pela Polícia
Civil e determinou a devolução dos autos. Em 04 de novembro de 2014, após os autos terem sido
devolvidos sem a juntada do laudo toxicológico, o Dr. Alexandre Paschoal Konstantinou devolveu
os autos para cumprir a diligência requisitada. A autoridade policial permaneceu com os autos até
o dia 5 de março de 2015, quando solicitou a dilação de prazo. A narrativa dos fatos, demostra
claramente que a demora na conclusão do inquérito foi da autoridade policial (veja os intervalos
de tempo entre a cota ministerial e a devolução dos autos), a qual demonstrou-se incapaz de
providenciar o laudo de exame toxicológico. No ponto de vista desta Corregedoria Geral não se
observou qualquer omissão do membro atuante. Não era plausível exigir dos membros atuantes
no inquérito policial que oferecessem denúncia sem o laudo de exame toxicológico. Anote-se que
apesar de constar no Sistema do Tribunal de Justiça SPROC que os autos estavam com vista ao
MP desde 20/03/2015 tal fato ocorre em razão da tramitação direta entre MP e Delegacia de
Polícia. Explico. Os autos após serem devolvidos pelo MP diretamente a Delegacia de Polícia não
tem esta fase registrada no sistema do TJCE, vez que o MP não tem nenhuma ferramente
disponível para registrar tal fato no sistema. O controle é realizado por um Sistema próprio do
MPCE (Sistema Arquimedes) e através do Livro de Controle de Movimentação de Feitos Policiais.
Portanto, entende esta Corregedoria que procedeu a apuração dos fatos, procedendo a análise
das cópias das manifestações encaminhadas pelo reclamado.”
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Justiça
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administrativa;

falta de instauração imediata do PAD com base
no relatório de correição
realizada pela Corregedoria-Geral; demora na
instauração
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sindi-

câncias (mais de um ano
desde a correição), para
a conclusão dos inquéritos administrativos (mais
de 01 ano e 04 meses) e
para a decisão do Conselho Superior (mais de
10 meses).

MANIFESTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL. “Aos autos nº 14797/2013 foram apensados os
processos nº 17.847/2012 (trata do não envio dos relatórios trimestrais do estágio probatório), nº
8416/2013 (trata de atraso no impulso de feitos extrajudiciais em atraso na Promotoria de Justiça
da Comarca de Mucambo) e nº 8415/2013 (trata de atraso no impulso ministerial de feitos
extrajudiciais e falta de remessa dos relatórios da Cadeia Pública, referente a Promotoria de
Justiça da Comarca de Pacujá). Nos autos nº 17.847/2012 a sindicância foi iniciada em
03/07/2012 e concluída em 19/11/12, pelo que entendemos que neste caso há tramitação regular e
eventual demora é inerente a própria instrução do feito. Por sua vez, nos processos nº 8416/2013
e 8415/2013 verificamos que a correição foi realizada no mês de fevereiro de 2012, tendo sido
expedida recomendação ao correicionado para regularização dos trabalhos no prazo de 30 (trinta)
dias. As recomendações foram recebidas, respectivamente nos dias 22/03/2012 e 02/04/12.
Ocorre que, após o transcurso do prazo, a Secretaria desta Corregedoria somente veio a certificar
o decurso do prazo sem cumprimento da recomendação em 19/12/12 e inadvertidamente
encaminhou os autos ao Conselho Superior do Ministério Público, sem que houvesse
determinação superior. Apenas em 13 de março de 2013 o erro foi constatado e imediatamente foi
determinada a instauração de sindicâncias administrativas, as quais foram concluídas em pouco
mais de um mês. Por outro lado, tal equívoco não foi causa da prescrição da falta disciplinar, eis
que 20 de setembro de 2013 a Comissão de Inquérito Administrativo constatou que o atraso na
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movimentação dos feitos extrajudiciais ainda permanecia (fls. 224/262), motivo pelo qual o prazo
prescricional ainda não havia sido iniciado.”
MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “Sobre a suscitada demora do procedimento em epígrafe na Corregedoria Geral, foi encaminhado expediente ao Órgão Correicional
deste Ministério Público do Estado do Ceará, a fim de apresentar manifestação sobre o assunto,
contudo, o douto Corregedor-geral, a despeito da recomendação de resposta ao CNMP em documento único, informou, através do Memorando nº 071/2015-CGMP/PGJ/CE (DOC. 06) que “está
tomando as medidas para o envio das informações solicitadas diretamente ao CNMP, no prazo 15
(quinze) dias, e em igual prazo enviará cópia a sua Assessoria”(sic). Por intermédio do Provimento
nº 135/2013, de 15/04/2013, protocolado sob o nº14797/2013-6, foi instaurado Inquérito Administrativo em desfavor do Promotor de Justiça Evânio Pereira de Matos. Em 04/11/2013, a Comissão
Permanente de Inquérito Administrativo concluiu a instrução dos Inquéritos Administrativos nº
14797/2013-6 e 16843/2013-6 (instaurado pelo Provimento nº 145/2013, de 21/06/2013), oportunidade em que decidiu unificá-los, para apurar os fatos no único feito, por se tratarem de fatos conexos, relacionados à atuação do mesmo agente ministerial. Em atenção ao Memorando nº
023/2014/CPIA/PGJ, de 15/09/2014, protocolado sob o nº 32120/2014-7, o Procurador-Geral de
Justiça, por intermédio do provimento nº 179/2014, prorrogou por mais 30 (trinta) dias o Provimento nº 145/2013, datado de 21/06/2013, referente ao Inquérito nº 16843/2013-6. De igual modo, em
atenção ao Memorando nº 024/2014/CPIA/PGJ, de 17/09/2014, protocolado sob o nº 32121/20145, o Procurador-Geral de Justiça, por intermédio do provimento nº 178/2014, prorrogou por mais
30 (trinta) dias o Provimento nº 135/2013, datado de 15/04/2013, referente ao Inquérito nº
14797/2013-6. Em 18/09/2014, a Comissão Permanente de Inquérito elaborou o relatório conclusivo dos Inquéritos administrativos nº 14797/2013-6 e 16843/2013-6, oportunidade em que sugeriu a
instauração de Processo Administrativo Disciplinar. Em setembro de 2014, os referidos autos foram encaminhados à Assessoria Jurídica do PGJ, a qual em, 14/05/2015 minutou o despacho do
PGJ, por meio do qual restou determinado que a Comissão Permanente de Inquérito providenciasse o apensamento dos citados Inquéritos, a fim de que o relatório conclusivo passasse a se localizar ao final do caderno processual unificado. Determinou-se, outrossim, que, cumprida a diligência, os fólios fossem encaminhados ao Conselho Superior do Ministério Público, em atenção
ao §3º, do art. 258 da LC nº 72/08. Apesar dos fólios terem sido encaminhados ao Conselho Superior do Ministério Público em junho de 2015, somente em 04/08/2015, na 5ª Sessão Extraordinária,
o esse respeitável órgão colegiado apreciou o relatório apresentado pela Comissão Permanente
de Inquérito e decidiu pelo arquivamento dos autos, em face da prescrição da pretensão punitiva
administrativa. De fato, urge reconhecer que o Inquérito Administrativo nº 14797/2013-6 permane55
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ceu na Assessoria Jurídica por um período considerável, aguardando a elaboração da minuta da
decisão do Procurador-Geral de Justiça. Ocorre que, conforme exposto alhures, a demora está
associada a demanda de feitos administrativos e judiciais de responsabilidade da Assessoria Jurídica do PGJ, cuja análise era realizada em observância a ordem de recebimento no setor. Não
obstante, após verificar que determinados feitos demanda prioridade de análise, a exemplo dos
disciplinares, esta Assessoria Jurídica já adotou providências para assegurar o exame prioritário
de tais demandas. Afora isso, cumpre registrar que, apesar do Inquérito nº 14797/2013-6 ter permanecido nesta Assessoria Jurídica por prazo não razoável, a prescrição administrativa restou
ocorrida antes mesmo dos citados autos aportarem neste órgão. É que, conforme consta dos autos, o Inquérito foi instaurado em 15/04/2013 e o relatório conclusivo fora apresentado apenas em
18/09/2014, ou seja, depois de já decorrido 01 (um) ano. Diante disso, se a conduta imputada ao
agente ministerial era punida com pena de advertência, ainda que se aplicasse, no caso, o entendimento já exposto sobre a interrupção do prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição se
mostra devido por já ter decorrido 01 (um) ano sem a conclusão do procedimento disciplinar previsto em lei. No que respeita à falta de instauração imediata do PAD com base no relatório de correição realizada pela Corregedoria-Geral, cumpre esclarecer que, a sistemática de apuração de
falta disciplinar de membros deste Ministério Público, disposta na Lei Complementar nº 72/2008,
compreende a sindicância, o inquérito administrativo e o processo administrativo disciplinar. A sindicância não é fase obrigatória. É o que se depreende do art. 253 da LC nº 72/08, segundo o qual
“a sindicância é procedimento que tem por objeto a coleta preliminar de dados para instauração,
se necessário, de inquérito administrativo.” Por outro lado, a instauração do inquérito administrativo, diferentemente da sindicância, é uma fase imprescindível para a instauração do processo administrativo disciplinar, estrito senso, ou seja, constitui-se em peça investigativa obrigatória, cujo
objetivo é o de instruir os autos do processo administrativo, dando maior oportunidade ao indiciado
de apresentar defesa preliminar, bem como a juntada de documento ou oitiva de testemunhas para
melhor demonstração de inexistência de falta funcional. Em reforço ao raciocínio ora traçado,
cumpre destacar o disposto no artigo 260, § 2º, da Lei Complementar nº 72/2008: “Art. 260. §2º Da
Comissão de Processo Administrativo não poderá participar quem haja integrado a precedente
Comissão de Inquérito. (destaque nosso)” Conclui-se, assim, que o inquérito administrativo precederá a instauração do PAD, razão pela qual este Procurador-Geral de Justiça determinou a instauração de inquérito administrativo e não de processo administrativo, conforme sugerido pelo órgão
sensor. Sobre o período em que o processo estava a cargo da Comissão Permanente de Inquérito, a mesma asseverou que se tratava de feito complexo, com várias imputações ao Promotor de
Justiça investigado, pedido de diligências(juntada de documentos, etc) visitas à Comarca de Mucambo-CE, com acompanhamento dos feitos judiciais e administrativos, entendendo o processo
56
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não ter sido alcançado pela prescrição, deliberou pela instauração de Processo Administrativo disciplinar. (DOC. 08). A Secretaria dos Órgãos Colegiados apresentou histórico de tramitação do
processo no Conselho Superior do Ministério Público, transcrevendo a decisão exarada, pelo arquivamento do feito. (DOC. 12)”

10040/2014-3

Protocolo

Tumulto processual, em

Manifestação do Procura-

razão da tramitação de

dor-Geral de Justiça a

diversos expedientes em

respeito

conjunto e das sucessi-

omissão e demora apon-

vas remessas e devolu-

tada.

da

aparente

ções entre os diversos
órgãos da Administração
encarregados da persecução

administrativa;

demora na apreciação de
representação pelo Procurador-Geral de Justiça,
que recebeu o expediente em 06/08/2012, mas
se manifestou somente
em 20/03/2013, deixando
de enfrentar a questão
atinente a possível prática de crime.

MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “O expediente a que se refere a
digna Corregedoria Nacional corresponde ao Ofício nº 158/APROSPEC/2012 – protocolizado sob
o nº 19481/2012-4, datado de 12 de junho de 2012, subscrito pelo então Diretor Presidente, em
exercício, da Associação dos Profissionais de Segurança Pública do Estado do Ceará – o qual
tinha por escopo encaminhar suposta denúncia envolvendo o PM Francisco Nilber do Nascimento
Terceiro, Soldado Lidervalber Nogueira Castro e o Promotor de Justiça Joathan de Castro Machado, por fato ocorrido em 21 de junho de 2012. Nessa oportunidade, o requerente solicita designação de outro membro ministerial para funcionar nos processos pertinentes às movimentações pa57
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redistas de 2011/2012. Tal expediente, de fato, foi recebido pelo Procurador-Geral de Justiça do
Estado do Ceará, na data de 06 de agosto de 2012. Em 20 de março de 2013, o PGJ apreciou,
denegando, o pedido de designação de outro membro do MPCE para atuar no caso supra apontado e encaminhou o feito à Corregedoria-Geral, uma vez que já havia Sindicância instaurada por
meio da Portaria nº 017/2012/CGMP, desde 18 de dezembro de 2012. Na verdade, consta do Relatório apresentado pela Comissão de Sindicância, nos autos de nº 32906/2012-3, que em 30 de
outubro de 2012, antes mesmo da instauração da sindicância, o Promotor de Justiça investigado
foi notificado para oferecer alegações que entendesse pertinentes. Isso significa que, muito embora se reconheça a demora, não houve qualquer prejuízo dela decorrente, tendo em vista que os
fatos imputados ao Promotor de Justiça Joathan de Castro Machado já estavam sendo investigados pela Corregedor-Geral do MPCE desde outubro de 2012. Em relação à conduta delituosa correspondente ao mesmo ilícito administrativo então apurado, cumpre esclarecer que o ProcuradorGeral de Justiça, inicialmente, entendeu prudente aguardar a conclusão do Inquérito Administrativo, ao apreciar o relatório conclusivo da sindicância instaurada em desfavor do supra mencionado
Promotor de Justiça (PA 32906/2012-3, fl. 238). Em seguida, ao analisar o Recurso manejado pelo
investigado contra a decisão do Conselho Superior do MPCE que determinou a instauração de
PAD, o Relator Francisco Gadelha da Silveira entendeu que inexistia nos autos elemento de convicção a denotar que o Promotor de Justiça Joathan de Castro Machado, de maneira deliberada e
consciente, buscou prejudicar o Sd PM Francisco Nilber do Nascimento Terceiro. Assim, carentes
os fólios da demonstração do dolo específico, qual seja, a direção da vontade em desfavor de um
terceiro, não haveria como falar em prática delituosa, tampouco de prática infracional. Esse entendimento conduziu a decisão do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, que deu
provimento ao Recurso, deliberando pelo arquivamento do Inquérito Administrativo nº 19481/20124 e seus anexos e consequente não instauração de processo disciplinar em desfavor do recorrente (PA nº 8630/2014-5 pág. 53 2ª parte). Em virtude desse entendimento, o Procurador-Geral de
Justiça deixou de denunciar criminalmente o Promotor de Justiça Joathan de Castro Machado,
fato que foi, inclusive mencionado na manifestação do membro auxiliar da Corregedoria Nacional,
na Reclamação Disciplinar nº 0.00.000.000834/2012-67, deflagrada por força dos mesmo fatos,
acolhida pelo Excelentíssimo Corregedor Nacional do Ministério Público (pág. 85, 2ª parte ).”

22887/2014-3

Protocolo

1- Ausência de informa-

manifestação do Procura-

ções quanto às providên-

dor-Geral

cias solicitadas pela Cor-

quanto às providências

de
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Justiça

regedoria-Geral à Procu-

solicitadas pela Correge-

radoria-Geral de Justiça

doria-Geral para revogar

para revogar a designa-

a designação cumulativa

ção cumulativa do pro-

do promotor de justiça

motor de justiça investi-

investigado;

gado. 2- A portaria do

aparente contradição nas

inquérito administrativo é

datas dos atos processu-

de 11.06.14, a instalação

ais e certidões lavradas

de 21.07.14, o interroga-

pela servidora Cicila Dai-

tório de 11.08.14, a cita-

ane Barbosa de Oliveira

ção de 22.08.14, a defe-

Duarte nos autos do In-

sa de 08.08.14, o relató-

quérito

rio final de 28.05.15 (com

22887/2014-3; a respeito

conclusão pela instaura-

da aparente demora na

ção de PAD) e a decisão

conclusão

de remessa ao CSMP de

mento

16.06.15. Todavia, duas

Permanente de Inquérito

certidões, expedidas pela

e omissão na apreciação

servidora Cicila Daiane

da atualidade das infra-

Barbosa de Oliveira Du-

ções disciplinares.

quanto

Administrativo

do

pela

arte, contraditoriamente,
apontam como data da
juntada da citação e da
defesa, respectivamente,
em 22.08.15 (fl. 17) e
08.09.15 (fl. 20). 3) Ocorrência

de

prescrição,

com demora na conclusão do inquérito, que
tramitou por quase um
ano.

4)

Omissão

à

de

apreciação por parte da
Comissão Processante e
pelo Conselho Superior
sobre a questão relativa
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procediComissão

à possível atualidade das
infrações disciplinares que poderia postergar o
início da contagem do
prazo prescricional.

MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “No que tange à 1ª observação, foi
encaminhado expediente ao Órgão Correicional deste Ministério Público do Estado do Ceará, a
fim de apresentar manifestação sobre o assunto, contudo, o douto Corregedor-geral, a despeito da
recomendação de resposta ao CNMP em documento único, informou, através do Memorando nº
071/2015-CGMP/PGJ/CE (DOC. 06) que “está tomando as medidas para o envio das informações
solicitadas diretamente ao CNMP, no prazo 15 (quinze) dias, e em igual prazo enviará cópia a sua
Assessoria”(sic). Já quanto ao 2º apontamento, a servidora Cicila Daiane Barbosa de Oliveira Duarte informou que a aparente contradição nas datas dos atos processuais e certidões lavradas nos
autos do Inquérito Administrativo 22887/2014-3 decorreu de erro material de grafia, aduzindo que,
onde se lê 22.08.15 (fl. 17) e 08.09.15 (fl. 20), leia-se, respectivamente, 22.08.14 e 08.09.14.
(DOC. 13). Acerca da ocorrência de prescrição, com demora na conclusão do inquérito, que tramitou por quase um ano, inserida na 3ª observação, a Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, Procuradora de Justiça Fátima Diana Rocha Cavalcante, informou que se trata de feito
complexo com várias imputações ao Promotor de Justiça investigado e que a Comissão, entendendo que o mesmo não estava prescrito, vez que os feitos em tramitação e de responsabilidade
do Promotor de Justiça investigado continuavam em atraso, deliberou pela instauração de Processo Administrativo Disciplinar. (DOC. 08). Por fim, a respeito da alegada omissão de apreciação por
parte da Comissão Processante e pelo Conselho Superior sobre a questão relativa à possível atualidade das infrações disciplinares – que poderia postergar o início da contagem do prazo prescricional (nº 4) a Comissão Processante aduziu que, de sua parte, deliberou pela instauração de
Processo Administrativo Disciplinar. (DOC. 08). Já o Conselho Superior do Ministério Público, sobre o assunto, em Sessão realizada no dia 17/11/2015, informou que “o único marco de interrupção do prazo prescricional das infrações administrativas disciplinares é a instauração do processo
administrativo disciplinar, consoante dispositivo em vigor da Lei Complementar Estadual nº
72/2008”. (DOC. 11)”
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Barbosa de Oliveira Du-

ções disciplinares.

de

quanto

do

pela

apontam como data da
juntada da citação e da
defesa, respectivamente,
em 22.08.15 (fl. 17) e
08.09.15 (fl. 20). 3) Ocorde
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procediComissão

Comissão Processante e
pelo Conselho Superior
sobre a questão relativa
à possível atualidade das
infrações disciplinares que poderia postergar o
início da contagem do
prazo prescricional.
31441/2014-8

Protocolo

Decisão do Procurador-

Manifestação do Procura-

Geral de Justiça de não

dor-Geral

acolher a sugestão do

quanto à aparente omis-

Corregedor-Geral

são apontada.

abertura

de

para

de

Justiça

Inquérito

Administrativo, ao argumento de que houve o
adimplemento das obrigações pelo Promotor de
Justiça,

sem,

contudo,

ouvir o Órgão disciplinar
ou apreciar a falta de
cumprimento das determinações da Corregedoria-Geral.

MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “A Sindicância instaurada mediante
a Portaria nº 016/2014/CGMP, de 08 de setembro de 2014, em desfavor do Promotor de Justiça
JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, titular da 2ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da
Comarca de Fortaleza, com vistas a apurar o não atendimento de recomendação expedida por
ocasião de correição realizada no citado órgão de execução, em 05 de fevereiro de 2014, pela
douta Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Ceará. Ocorre que, após exame detido dos autos, este subscritor observou que a imputação seria de que o sindicado teria deixado
de: i) implementar os Livros Obrigatórios de Controle de Atendimento ao Público e Registro de Inquérito Civil; ii) fiscalizar Termos de Ajustamento de Condutas; iii) impulsionar procedimentos administrativos paralisados há mais de 90 (noventa) dias; iiii) regularizar os procedimentos adminis62
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trativos de acordo com a Resolução nº 07/2010 do Colégio de Procuradores de Justiça e Resolução nº 23 do Conselho Nacional do Ministério Público. Contudo, antes desta Chefia Ministerial se
pronunciar a respeito da instauração ou não de Inquérito, o sindicado peticionou nos autos e demonstrou o fiel cumprimento da supracitada recomendação, convertendo os procedimentos administrativos em trâmite na 2ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano em
Inquéritos Civis, Procedimentos Preparatórios e Notícias de Fato, observando, assim, as resoluções que disciplinam a matéria, bem como demonstrou a adoção de medidas no sentido de acompanhar a fiel execução de Termos de Ajustamento de Conduta e que os trabalhos do supracitado
órgão de execução foram ajustados à taxonomia emanada do Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP), restando regularizados os registros no Livro de Registro de Inquérito Civil, no
Livro de Registro e Controle de Instauração de Procedimentos Extrajudiciais e no Livro de Registro
de Atendimento ao Púbico. Por essas razões, entendi não haver justa causa para constranger o
agente ministerial a inquérito administrativo, juízo realizado com supedâneo no parágrafo único do
artigo 254 da Lei Complementar nº 72/2008 e fundamentado nas provas colacionadas pelo sindicado, determinando, por conseguinte, o arquivamento dos autos. (DOC. 09)”

9.3. Análise dos arquivos físicos

A vistoria do arquivo físico da Corregedoria-Geral permitiu as seguintes constatações:
9.3.1. Não houve o atendimento, pela Corregedoria-Geral do Ceará, da requisição feita pela Corregedoria Nacional - no sentido de encaminhar, para análise do órgão nacional, todos os processos e procedimentos de natureza disciplinar, arquivados ou em trâmite desde de 2012 (Ofício nº
2715/2015/CNMP-CN/GAB), na medida em que verificada a existência de 47 caixas contendo procedimentos de natureza disciplinar (de 2012, 2013 e 2014) e 57 feitos (22 de 2014 e 35 de 2015,
ainda não encaixotados) aguardando arquivamento. Convém registrar, como decorrência da vistoria das caixas, os seguintes números de protocolo nº 11814/2012-4 (sobre ausência a plantão),
protocolo nº 14303/2012-5 (sobre falta de urbanidade), protocolo nº 16156/2012-5 (sobre atraso
processual), protocolo nº 4200/2012-5 (sobre atraso processual, com acompanhamento pelo
CNMP); protocolo nº 23707/2012-5 (sobre abuso); protocolo nº 274/2012 (arquivamento de sindicância / Operação Província II); protocolo nº 25209/2013-9 (sobre ausência injustificadas em audiência); protocolo nº 12265/2013-6 (sobre atraso processual / processo solto na prateleira); protocolo nº 22614/2013-3 (sobre falta de urbanidade); protocolo nº 21053/2013-5 (sobre omissão na
interposição de recurso de caso com repercussão internacional); protocolo nº 27618/2014-7 (não
comparecimento a ato judicial); protocolo nº 27837/2014-3 (sobre abuso de autoridade); protocolo
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nº 3825/2014-6 (sobre omissão de deveres em caso de criança vítima de abuso sexual); protocolo
nº 10140/2014-1 (sobre omissão em investigação); protocolo nº 5891/2015-3 (sobre atraso processual); protocolo nº 6107/2015-3 (sobre atraso na movimentação de inquérito civil).

MANIFESTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL. “A resposta ao presente item é a mesma
constante do item 9.1.6 supra.”

9.3.2. Foram apresentados pela secretária Elaine Gomes Barboza relatórios extraídos do sistema
eletrônico de controle sobre os feitos disciplinares arquivados, mas, parte deles, não correspondem ao arquivo físico (como, por exemplo, os protocolos nº 11814/2012-4, nº 14303/2012-5; nº
4200/2012-5; 25209/2013-9; 22265/2013-6; e protocolo nº 3825/2014-6).



ESTÁGIO PROBATÓRIO

O acompanhamento é feito de forma eletrônica, com periodicidade trimestral, sendo o prazo de
resposta de 30 (trinta) dias. São atribuídos os conceitos ótimo, bom, normal e insuficiente. Não é
feita avaliação psicológica ou psiquiátrica dos membros. A inspeção pessoal dos membros em
estágio probatório não é feita de forma sistemática, porém, há a remessa de cópia das atas de
julgamento dos processos do plenário do Tribunal do Júri em que os membros participaram. O
controle das causas suspensivas do vitaliciamento é feito através da Secretaria da CorregedoriaGeral, via sistema de Informação do Ministério Público – SIMP. A impugnação ao vitaliciamento
pode ser levada a efeito pela Corregedoria-Geral ao longo do biênio. O contraditório é assegurado
no âmbito do Conselho Superior. Este, o CSMP, ouvirá o Promotor interessado no prazo de 10
(dez) dias, dentro do qual poderá apresentar defesa prévia e requerer provas. Encerrada a
instrução, que se fará dentro de 15 (quinze) dias, o interessado terá vista dos autos, pelo prazo de
10 (dez) dias, para oferecer alegações finais, contados da sua intimação pessoal. Na primeira
reunião ordinária subsequente, o Conselho Superior do Ministério Público, presente a totalidade
dos seus membros, decidirá sobre a impugnação, por voto por 2/3 (dois terços) dos seus
integrantes em escrutínio secreto (artigo 131, § 5°, da Lei Complementar n.° 72/08. Da decisão
contrária ao vitaliciamento caberá recurso ao Colégio de Procuradores, na forma do seu
Regimento Interno, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação pessoal do interessado. Da
decisão favorável ao vitaliciamento, proferida em processo de impugnação, caberá recurso do
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impugnante ao Colégio de Procuradores no mesmo prazo previsto no parágrafo anterior. Os
recursos serão decididos no prazo máximo de 30 (trinta) dias. O exame dos procedimentos de
acompanhamento do estágio probatório é realizado pelo Conselho Superior do Ministério Público.
A Corregedoria-Geral não participa do curso de formação dos membros. Atualmente, são oitenta e
seis (86) membros em estágio probatório. Oitenta e quatro tomaram posse em 26 de outubro de
2014. Dois tomaram posse em 19 de agosto de 2015. Outros dezessete tomarão posse no mês
de dezembro. O quadro total de membros do Ministério Público é quatrocentos e quarenta e um
(441), vale dizer: cerca de um quinto do quadro do Ministério Público do Estado do Ceará
encontra-se em estágio probatório. O Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério
Público do Estado do Ceará prevê, em seu artigo 11, que o Promotor de Justiça em estágio
probatório remeterá, trimestralmente, à Corregedoria-Geral do Ministério Público cópias de, pelo
menos, dez (10) trabalhos de sua autoria a seguir relacionados: a) matéria criminal,
compreendendo pedidos de arquivamento de Inquéritos Policiais, denúncias, alegações finais,
libelos, razões e contrarrazões de recurso ou outros pareceres que, pelo seu conteúdo, sirvam
para aferir a sua qualificação profissional; b) matéria cível, compreendendo petições iniciais em
processos de qualquer natureza, contestações e embargos, pareceres em mandados de
segurança e ação popular, processos falimentares, portarias instauradoras de Inquéritos Civis
Públicos, bem como os respectivos Relatórios, razões e contrarrazões de recursos, acordos
extrajudiciais homologados e outros que, pelo seu conteúdo, sirvam para aferir a sua qualificação
profissional. Consta da Lei Complementar n.° 72/2008, mais especificamente no seu artigo 130,
que nos dois (02) primeiros anos de exercício no cargo, o Promotor de Justiça terá o seu trabalho
examinado pelo Conselho Superior do Ministério Público, mediante a verificação dos seguintes
requisitos: a) idoneidade moral, b) disciplina, c) dedicação, equilíbrio e eficiência no trabalho, d)
pontualidade e assiduidade no exercício das suas funções, e) residência na Comarca, f)
pontualidade na prestação de informações aos Órgãos da Administração Superior do Ministério
Público. As peças são encaminhadas pelos Promotores de Justiça pelo chamado Sistema
“Moodle”, via “on line”, no prazo de que trata o § 3° do artigo 11 do Regimento Interno da
Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará: “O trimestre será computado a partir
do primeiro dia útil após a posse do Promotor de Justiça, dispondo este de mais de 20 (vinte) dias
após a implementação dos três meses, não computando os períodos de férias ou outros
afastamentos temporários para entrega do Relatório na Corregedoria-Geral.”

São quatro

Promotores-Corregedores que assessoram o Corregedor-Geral, sendo que, a cada um, compete o
exame de vinte e um Promotores de Justiça em estágio probatório. O relatório trimestral é
produzido e remetido ao Promotor de Justiça em estágio probatório, em geral, no prazo de trinta
dias. Consta do artigo 13 do Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público do
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Estado do Ceará que os relatórios trimestrais serão analisados pela Assessoria da CorregedoriaGeral, devendo ser levado em consideração, dentre outros critérios, a apresentação gráfica,
argumentação, poder de convencimento, utilização de referências doutrinárias e jurisprudenciais e
qualidade da redação, emitindo um dos seguintes conceitos: ótimo, bom, normal e insuficiente.
Registra-se, ainda, que a concessão do conceito insuficiente não acarreta nenhuma
consequência imediata. O Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público do
Estado do Ceará determina, ainda, que, no § 1° do artigo 11, deverão ser encaminhadas também
cópias de Atas de Sessão de Julgamento do Tribunal Popular do Júri, Relatórios de visitas
realizados a estabelecimentos penitenciários, bem como informações acerca do atendimento ao
público. A Lei Complementar n.° 72, de 12 de dezembro de 2008, por seu turno, no capítulo do
estágio probatório e vitaliciamento, nos seus artigos 130 a 132, estabelece a possibilidade de
impugnação ao estágio probatório pelo Corregedor-Geral, competindo ao Conselho Superior
decidir pela permanência ou não. A impugnação pode ser levada a efeito pela Corregedoria-Geral
ao longo do biênio. O contraditório é assegurado no âmbito do Conselho Superior. Este, o CSMP,
ouvirá o Promotor interessado no prazo de 10 (dez) dias, dentro do qual poderá apresentar defesa
prévia e requerer provas. Encerrada a instrução, que se fará dentro de 15 (quinze) dias, o
interessado terá vista dos autos, pelo prazo de 10 (dez) dias, para oferecer alegações finais,
contados da sua intimação pessoal. Na primeira reunião ordinária subsequente, o Conselho
Superior do Ministério Público, presente a totalidade dos seus membros, decidirá sobre a
impugnação, por voto por 2/3 (dois terços) dos seus integrantes em escrutínio secreto (artigo
131, § 5°, da Lei Complementar n.° 72/08). Em outras palavras: não há fundamentada decisão
administrativa e sim mera votação. Da decisão contrária ao vitaliciamento caberá recurso ao
Colégio de Procuradores, na forma do seu Regimento Interno, no prazo de 05 (cinco) dias,
contados da intimação pessoal do interessado. Da decisão favorável ao vitaliciamento, proferida
em processo de impugnação, caberá recurso do impugnante ao Colégio de Procuradores no
mesmo prazo previsto no parágrafo anterior. Os recursos serão decididos no prazo máximo de
Justiça na carreira. Observa-se que a redação do artigo 131 da Lei Complementar n.° 72, de 12 de
dezembro de 2008, que, como já destacado, disciplina o estágio probatório dos Promotores de
Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, não se mostra precisa. Consta o seguinte do
texto legal: “Após implementado o biênio do estágio probatório, o Corregedor-Geral
apresentará relatório circunstanciado ao Conselho Superior do Ministério Público, que apreciará os
requisitos estabelecidos nesta Lei, decidindo fundamentadamente pela permanência ou não do
Promotor de Justiça na carreira.” A imprecisão consiste na remessa do relatório circunstanciado
após o implemento do biênio do estágio probatório. A esta altura, o Promotor de Justiça já é
vitalício pelo transcurso do tempo, não sendo mais possível decidir pela sua não permanência na
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carreira. O Regimento Interno da Corregedoria-Geral, é certo, prevê, no seu artigo 16, que, trinta
(30) dias antes da implantação do biênio, o Corregedor-Geral do Ministério Público encaminhará
ao Conselho Superior um relatório circunstanciado sobre atuação funcional e pessoal do
Promotores de Justiça em estágio probatório, sugerindo fundamentadamente a permanência, ou
não, deste na carreira. Não há, no histórico do Ministério Público do Estado do Ceará, notícia de
não vitaliciamento de Membro em estágio probatório. Há um caso específico de Promotor de
Justiça em estágio probatório – Doutor Pablo de Oliveira Alves – que, além de constatada a
insuficiência de desempenho, há notícia de conduta desabonatória, mais especificamente
subtração de refrigerantes por ocasião de um tombamento de carreta na rodovia. A CorregedoriaGeral do Ministério Público do Estado do Ceará, segundo informações obtidas, levará a efeito a
impugnação do estágio probatório. Paradoxalmente, o referido Promotor de Justiça foi promovido
por merecimento. Não há previsão na legislação de regência – Lei Complementar ou Regimento
Interno da Corregedoria-Geral – da realização de inspeções/correições nos Promotores de Justiça
em estágio probatório. Estes, os Promotores de Justiça em estágio probatório, são inspecionados
por ocasião de eventual habilitação em editais para remoção/promoção. Não há avaliação
psicológica ou psiquiátrica dos Promotores de Justiça ao longo do estágio probatório. Aliás,
segundo informações obtidas com os Promotores-Corregedores e a Subcorregedora-Geral,
sequer houve avaliação psicológica ou psiquiátrica por ocasião do concurso de ingresso. Não há
prévio curso de formação dos Promotores de Justiça em estágio probatório. Após a posse, os
Promotores de Justiça assumem de imediato os respectivos cargos nas Promotorias de Justiça
em que classificados. Ao longo do estágio probatório, em fins de semana sucessivos, os
Promotores de Justiça frequentam um chamado “Curso de Ingresso e Vitaliciamento dos Novos
Membros do Ministério Público” (calendário em anexo), com carga horária total de 180 horas/aula,
patrocinado pela Escola Superior do Ministério Público, contendo as seguintes disciplinas: a)
Tutela Constitucional (15h/a), b) Tutela Eleitoral (15h/a), c) Moralidade Administrativa (15h/a), d)
Tutela Penal (15h/a), e) Tutela Civil, Ética e Métodos Consensuais de Solução de Conflitos
(15h/a), g) Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos (15h/a) h) Processo Civil (15h/a),
i) Tutela Processual Penal (15h/a), j) Direitos Humanos (15h/a) e k) Elaboração de Trabalho de
Conclusão de Curso (45h/a). Em tal curso, a Corregedoria-Geral não tem qualquer protagonismo.
Cumpre consignar, ainda, que, antes da posse da nova turma de oitenta e quatro (84) Promotores
de Justiça, a Procuradoria-Geral de Justiça promoveu prévias reuniões – ao longo de uma semana
– com os candidatos para fins de apresentação da Instituição. A Corregedoria-Geral do Ministério
Público do Estado de Ceará, nesse período, teve um dia à sua disposição. Não há previsão na Lei
Complementar n.° 72/08 de causas suspensivas do prazo do estágio probatório. A CorregedoriaGeral do Ministério Público do Estado do Ceará, em casos tais, aplica o artigo 53 da Lei Federal
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n.° 8.625/93. O controle das causas suspensivas do estágio probatório é feito pela Secretaria da
Corregedoria-Geral do Ministério Público através de consultas periódicas ao SIMP (Sistema de
Informações do Ministério Público). Em relação ao estágio probatório, a equipe de inspeção fez as
seguintes observações:

MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “A despeito de não constar dentre
as observações da equipe de inspeção, oportuno informar que, acerca da narrativa sobre a conduta do Promotor de Justiça Pablo de Oliveira Alves, em estágio probatório, quanto a subtração de
refrigerantes por ocasião de um tombamento de carreta na rodovia, foi encaminhado expediente
ao Órgão Correicional deste Ministério Público do Estado do Ceará, a fim de apresentar manifestação sobre o assunto, contudo, o douto Corregedor-geral, a despeito da recomendação de resposta ao CNMP em documento único, informou, através do Memorando nº 071/2015CGMP/PGJ/CE (DOC. 06) que “está tomando as medidas para o envio das informações solicitadas diretamente ao CNMP, no prazo 15 (quinze) dias, e em igual prazo enviará cópia a sua Assessoria”(sic). De igual forma, os fatos foram levados ao conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público, a fim de apresentar as considerações tidas por pertinentes, ao que a Secretaria
daquele Órgão atestou (DOC. 12) que foi solicitada a impugnação em desfavor do Promotor de
Justiça de Entrância Inicial Dr. Pablo de Oliveira Alves Nobre (Processo nº 41370/2015-4 (Anexo:
01 Volume), na data de 06/11/2015 às 15h33min, no qual figura como interessada a Exma. Dra.
Suzanne Pompeu Sampaio Saraiva – Procuradora de Justiça Vice-Corregedor Geral do Ministério
Público do Estado do Ceará, o qual foi distribuído para o Exmo. Sr. Conselheiro José Wilson Sales
Júnior, consoante registro na Pauta da 42ª Sessão Ordinária do Conselho Superior do Ministério
Público, realizada na data de 10/11/2015, tendo o relator solicitado a inclusão do processo em
pauta para apreciação do Órgão Colegiado. No que respeita à menção, no aludido relatório preliminar de inspeção, de que “Paradoxalmente, o referido Promotor de Justiça foi promovido por merecimento”, a referida Secretaria transcreveu a Ata da 4ª Sessão Extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público, realizada na data de 30/06/2015, na qual se observa que “o Senhor
Conselheiro Dr. José Wilson Sales Júnior levantou a preliminar no sentido de suspender a apreciação do referido Edital, em razão do(a) candidato(a), Dr(a). Pablo de Oliveira Alves figurar em
quinto precedente aos demais candidatos (as), por ser o(a) mais antigo(a) dentre os(as) requerentes habilitados(as), estando o(a) mesmo(a) com uma demanda de processos em atraso, por este
motivo VOTOU pela SUSPENSÃO da apreciação da citada promoção convertendo a matéria em
diligência para atualização dos processos em sua titularidade no prazo de 30(trinta) dias.” Ocorre
que, por ocasião da sustentação oral, o Exmo. Sr. Promotor de Justiça Pablo de Oliveira Alves
apresentou esclarecimentos, bem como foram apresentadas informações pelo Senhor Conselheiro
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Dr. Miguel Ângelo de Carvalho Pinheiro acerca da regularidade do serviço do citado Promotor de
Justiça, comprovada mediante documentos anexados em processo de inscrição para remoção na
Entrância Intermediária sob sua relatoria. Dando-se por satisfeito, o Senhor Conselheiro José Wilson Sales Júnior retirou a proposta de suspensão do referido Edital, tendo o CSMP procedido à
votação, que resultou na elaboração da lista tríplice, na seguinte ordem: 1º Pablo de Oliveira Alves, 2º Camila Frota Furlan e 3º Natália Saraiva Colares, seguindo-se da proclamação da promoção por merecimento do Exmo. Sr. Pablo de Oliveira Alves, titular da Promotoria de Justiça da
Comarca de Tabuleiro do Norte, de Entrância Inicial, para a 1ª Promotoria de Justiça da Comarca
de Nova Russas, de Entrância Intermediária.”

10.1. É fundamental que os Promotores de Justiça em acompanhamento do estágio probatório, ao
longo do biênio, sejam submetidos, ao menos, a uma inspeção/correição. O exame trimestral de
algumas peças selecionadas pelo próprio Promotor de Justiça em estágio probatório não tem o
condão de permitir a avaliação escorreita dos seguintes requisitos: a) idoneidade moral, b)
disciplina, c) dedicação, equilíbrio e eficiência no trabalho, d) pontualidade e assiduidade no
exercício das suas funções, e) residência na Comarca, f) pontualidade na prestação de
informações aos Órgãos da Administração Superior do Ministério Público. No mínimo, quando
conferido o conceito insuficiente no Relatório do Estágio Probatório, sugere-se levar a efeito
inspeção correição no cargo titulado pelo Promotor de Justiça em estágio probatório.

10.1.1. MANIFESTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL. “Esta Corregedoria-Geral passará,
doravante, a planejar seu calendário de correições/inspeções, dando prioridade às Promotorias
titularizadas por membros em estágio probatório. Todavia, em que pese até então inexistir um
programa específico de correições/inspeções voltados para o acompanhamento do estágio
probatório,

neste

ano

de

2015

a

maioria

dos

membros

vialiciandos

foram

inspecionados/correicionados, inclusive os dois membros que obtiveram conceito insuficiente.”

10.2. Deve-se cuidar para que todos os Promotores de Justiça ao longo do estágio probatório
realizem trabalhos no Plenário do Tribunal do Júri.

10.3. É preciso prévio estágio de formação com os Promotores de Justiça em estágio probatório,
conferindo à Corregedoria-Geral papel de protagonista.
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10.3.1. RESPOSTA DA PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “Sobre essa recomendação, o
Núcleo de Apoio Logístico a Concursos-NALCON informou que os aprovados no último certame
foram convocados para participarem do Curso de Preparação para Ingresso na Carreira, Edital nº
028/2014, realizado pela Escola Superior do Ministério Público (DOC. 14). Segundo expediente
oriundo da Escola Superior do Ministério Público (DOC. 15), responsável pela execução do Curso
de Vitaliciamento de membros deste Parquet:
1) o Curso de Ingresso e Vitaliciamento para novos membros do Ministério Público é estruturado
em dois módulos: Módulo I – 60 h/a e Módulo II – 180 h/a, perfazendo um total de 240 h/a;
2) a fase de vitaliciamento compreende necessariamente a participação do novo membro nos Módulos I e II;
3) a fase de ingresso se constitui no Módulo I, exclusivamente, sendo o seu objetivo de propiciar
aos novos membros a visão orgânica do Ministério Público do Ceará;
4) o Módulo I foi realizado no período de 15 a 22 de setembro de 2014, no Auditório da Procuradoria Geral de Justiça com o devido controle de frequência, antecedendo a posse que se deu no dia
23 de setembro;
5) o Módulo II teve início em abril de 2015, havendo sido concluída a fase de apresentação de
conteúdo programático, atendendo aos planos de ensino de cada disciplina, encontrando-se na
fase de elaboração e entrega de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC);
6) o Curso de Ingresso e Vitaliciamento é regulamentado pelo Conselho Consultivo da Escola Superior do Ministério Público do qual é membro nato o Corregedor-Geral do Ministério Público, que
participou de todas as reuniões cujo referido curso foi matéria de discussão.”

10.4. Mostra-se necessária a alteração da Lei Complementar n.° 72/2008, no seu artigo 131, para
que o relatório circunstanciado da Corregedoria-Geral do Ministério Público seja remetido ao
Conselho Superior do Ministério Público no prazo máximo de noventa (90) dias antes do final do
biênio, viabilizando, com isso, em termos de prazo, o trâmite da impugnação de que trata os
parágrafos referido artigo. No mesmo diapasão, o Regimento Interno da Corregedoria-Geral deve
ser adaptado.
10.4.1. MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “A matéria foi encaminhada
à Assessoria de Políticas Institucionais, que informou estar contemplada na proposta de alteração
da Lei Orgânica, no sentido de alterar o prazo para que o Corregedor Geral apresente relatório
circunstanciado apreciando os requisitos para o vitaliciamento: “De acordo com a proposta (novo
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caput do art. 131), tal relatório deverá ser apresentado no prazo máximo dos 90 (noventa) dias que
antecedem à conclusão do biênio. Com mudança, possibilita-se o trâmite da impugnação de que
tratam os parágrafos do mesmo artigo 131, os quais não sofrerão modificação. ” (DOC. 01). No
que respeita à modificação/adaptação do Regimento Interno da Corregedoria-Geral, foi encaminhado expediente ao Órgão Correicional deste Ministério Público do Estado do Ceará, a fim de dar
conhecimento do recomendado àquele Órgão, e para oportunizar a apresentação de consideração
sobre o assunto, ao que o douto Corregedor-geral, a despeito da recomendação de resposta ao
CNMP em documento único, informou, através do Memorando nº 071/2015-CGMP/PGJ/CE (DOC.
06) que “está tomando as medidas para o envio das informações solicitadas diretamente ao
CNMP, no prazo 15 (quinze) dias, e em igual prazo enviará cópia a sua Assessoria”(sic).”

10.5. É possível representar ao Procurador-Geral de República para efeito de exame da
constitucionalidade do § 5° do artigo 131 da Lei Complementar n.° 72/08 (escrutínio secreto para
decidir à impugnação ao vitaliciamento).
10.5.1. MANIFESTAÇÃO RESPOSTA DA PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “Aludida recomendação foi prontamente acolhida e, como consequência, foi encaminhada representação à Procuradoria Geral da República, via correios, na data de 19 de novembro de 2015. (DOC. 16)”

10.6. É preocupante a inexistência de avaliação psicológica/psiquiátrica dos membros em estágio
probatório.

10.6.1. MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “O Núcleo de Apoio Logístico a Concursos-NALCON informou que o último certame realizado neste órgão para o cargo de
promotor de justiça, regulado pelo Edital nº 001/2011, previu, no Capítulo XV, a realização de
exame de sanidade física e mental como necessário à aferição, pela perícia média oficial, da aptidão ou não para ingresso no serviço público, estando os laudos periciais assentados na Ficha
Funcional. (DOC. 14). Ademais, a proposta de alteração da Lei Orgânica, também atendendo à
recomendação em questão, almeja inserir a avaliação psicológica dos membros do Ministério Público cearense como um dos critérios do estágio probatório. Desta feita, conforme a proposta de
redação do art. 130, com a inserção do inciso VII, na oportunidade da decisão sobre o vitaliciamento de promotor de justiça, o exame psicológico passará a ser um dos elementos a serem considerados. (DOC. 01)”
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CORREIÇÕES E INSPEÇÕES

As correições/inspeções são disciplinadas pelo Regimento Interno da Corregedoria-Geral do
Ministério Público do Estado do Ceará. Desde o ano de 2012, são realizadas, em média, 160
(cento e sessenta) correições por ano e 40 (quarenta) inspeções por ano. Em média, cada cargo é
correicionado/inspecionado uma vez a cada três anos. Não há sistema eletrônico e nem é adotada
a sistemática de relatório preliminar. A coleta de dados se opera no momento da
correição/inspeção, ocasião em que é acessado o sistema de controle e registro dos feitos
judiciais e extrajudiciais.

a) Aspectos avaliados nas inspeções e correições;
Trecho extraído do campo “metodologia utilizada nos trabalhos” de um relatório de correição (Relatório de Correição no cargo da Promotoria de Justiça de Missão Velha, realizado em 29.06.2015)
- “O trabalho de correição visa precipuamente a examinar a regularidade de atuação do órgão ministerial, tanto na área judicial, como na área extrajudicial, sobre a qual deverá incidir o foco de
desenvolvimento de ações do Ministério Público, verificando-se, ainda, a assiduidade, eficiência e
a desenvoltura neste atuar funcional, o que será aferido mediante o exame das pastas e livros
existentes na Promotoria, de dados coletados na Secretaria de Vara e, ainda, do exame de processos arquivados e em tramitação, por amostragem, nos quais tenha havido intervenção do Ministério Público. Nos termos da Resolução n.° 43 do Conselho Nacional do Ministério Público, as
atividades de correição ou inspeção abordarão os seguintes aspectos, dentre outros: a) livros ou
sistemas de distribuição de autos de procedimentos administrativos, inquéritos civis, inquéritos
policiais, processos judiciais e as respectivas movimentações; b) verificação quantitativa da entrada e saída de processos judiciais, inquéritos policiais e outros procedimentos administrativos por
Membro da Unidade, no período a ser delimitado e que não poderá ser inferior a três meses; c)
produção mensal do Membro do Ministério Público, abrangendo o saldo remanescente; d) verificação qualitativa, por amostragem, das manifestações do Membro lotado na Unidade a ser correicionada; e) atendimento ao expediente interno e ao expediente forense; f) cumprimento dos prazos
processuais; g) regularidade no atendimento ao público; h) residência na unidade de lotação, ressalvadas as autorizações legais; i) avaliação do desempenho funcional, verificando-se, inclusive, a
participação e a colaboração efetiva nas atividades da Unidade.” A disciplina atividade fiscalizatória da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará encontra-se prevista nos artigos 31“usque” 52 do seu Regimento Interno. Consta em tal diploma normativo que a CorregedoriaGeral do Ministério Público do Estado do Ceará fiscalizará a atuação funcional dos Membros da
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Instituição através de: a) inspeção permanente, b) correição ordinária, c) correição extraordinária e
d) visita de inspeção. A inspeção permanente será procedida pelos Procuradores de Justiça através do exame em processos que devam oficiar, de peças oferecidas pelos Promotores de Justiça,
procedendo às devidas anotações em fichas de conceito, com modelo impresso pela Corregedoria-Geral e encaminhando-as ao Corregedor-Geral do Ministério Público. As fichas com conceito
“ótimo”, “bom” e “normal” serão automaticamente lançadas em seus “assentamentos”. As fichas
com conceito “insuficiente” ou contendo observações negativas acerca da atuação funcional do
Promotor de Justiça, assim como as peças processuais analisadas, serão encaminhadas ao Corregedor-Geral para apreciação, devendo o interessado ser ouvido, por escrito ou oralmente, após
o que decidirá aquela acerca do registro em seus assentamentos. A correição ordinária será efetuada pessoalmente pelo Corregedor-Geral ou, por delegação, aos Promotores de Justiça Corregedores que oficiem junto à Corregedoria-Geral. A correição ordinária destina-se a verificar a regularidade do serviço, a eficácia e pontualidade dos Membros do Ministério Público, no exercício de
suas funções e cumprimento das obrigações legais e das determinações dos órgãos de Administração Superior. Dos trabalhos correcionais será lavrado relatório, mencionando-se todas as ocorrências verificadas, medidas adotadas e sugestões para regularidade dos serviços, encaminhando-se uma via para o Promotor de Justiça correicionado e outra para o Conselho Superior do Ministério Público. A correição extraordinária será realizada a qualquer tempo, pessoalmente pelo
Corregedor-Geral, de ofício ou por determinação do Procurador-Geral de Justiça ou do Conselho
Superior do Ministério Público, objetivando a apuração de: a) abusos, erros ou omissões que incompatibilizem o Membro do Ministério Público para exercício do cargo ou funções; b) atos que
comprometam o prestígio e a dignidade da Instituição; c) descumprimento de dever funcional ou
procedimento incorreto do Membro do Ministério Público. Dos trabalhos correcionais será elaborado relatório circunstanciado a ser encaminhado ao órgão requisitante e ao Conselho Superior Ministério Público, mencionando os fatos apurados, as providências adotadas e propondo as de caráter disciplinar ou administrativas que o caso comportar, bem como informando sobre o aspecto
moral, intelectual e funcional do Membro do Ministério Público em referência. Consta, ainda, do
regime normativo que, se a infração cometida pelo Promotor de Justiça for daquelas cujas competências para aplicação da respectiva punição seja do Corregedor-Geral, instaurará este, de logo, o
devido procedimento administrativo, comunicando tal fato ao órgão requisitante e ao Conselho
Superior do Ministério Público. A visita de inspeção, a cargo do Corregedor-Geral ou, por delegação deste a qualquer de seus Assessores, realizar-se-á a qualquer tempo, independentemente de
prévio aviso, a fim de verificar a regularidade dos serviços ou para apurar reclamações acerca de
erros, abusos ou omissões configuradoras de infrações disciplinares, quando conveniente e oportuno. Se, da inspeção realizada, verifica-se violação de dever imposto ao Membro do Ministério
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Público, poderá o Corregedor-Geral, de ofício, determinar a instauração de sindicância ou processo administrativo, nos casos em que tenha competência para aplicar a correspondente punição, ou
encaminhará relatório ao Procurador-Geral, com tal sugestão, nos demais casos. Em relatório de
correição examinado ao concreto (em anexo) – na Promotoria de Justiça da Comarca de Missão
Velha, na data de 29 de junho de 2015 – foi explicitada a metodologia que é utilizada, como regra,
nos trabalhos de tal natureza, a saber: “O trabalho de correição visa precipuamente a examinar a
regularidade de atuação do órgão ministerial, tanto na área judicial, como na área extrajudicial,
sobre a qual deverá incidir o foco de desenvolvimento de ações do Ministério Público, verificandose, ainda, a assiduidade, eficiência e a desenvoltura neste atuar funcional, o que será aferido mediante o exame das pastas e livros existentes na Promotoria, de dados coletados na Secretaria de
Vara e, ainda, do exame de processos arquivados e em tramitação, por amostragem, nos quais
tenha havido intervenção do Ministério Público. Nos termos da Resolução n.° 43 do Conselho Nacional do Ministério Público, as atividades de correição ou inspeção abordarão os seguintes aspectos, dentre outros: a) livros ou sistemas de distribuição de autos de procedimentos administrativos, inquéritos civis, inquéritos policiais, processos judiciais e as respectivas movimentações; b)
verificação quantitativa da entrada e saída de processos judiciais, inquéritos policiais e outros procedimentos administrativos por Membro da Unidade, no período a ser delimitado e que não poderá
ser inferior a três meses; c) produção mensal do Membro do Ministério Público, abrangendo o saldo remanescente; d) verificação qualitativa, por amostragem, das manifestações do Membro lotado na Unidade a ser correicionada; e) atendimento ao expediente interno e ao expediente forense;
f) cumprimento dos prazos processuais; g) regularidade no atendimento ao público; h) residência
na unidade de lotação, ressalvadas as autorizações legais; i) avaliação do desempenho funcional,
verificando-se, inclusive, a participação e a colaboração efetiva nas atividades da Unidade. Deste
trabalho de verificação, poderá resultar a formulação de elogio à atuação do órgão ministerial, em
sendo constatada a excelência do trabalho desenvolvido, ou a emissão de recomendação, para
efetivação das correções necessárias, tudo em conformidade com o disposto no artigo 218, § 2°,
da Lei Complementar n.° 72/08.” O relatório de correição examina, também, a residência do Membro do Ministério Público na sede da Promotoria de Justiça, controle externo da atividade policial,
procedimentos extrajudiciais em trâmite na Promotoria de Justiça e atendimento ao público. Em
relação ao Tribunal do Júri, segundo informações obtidas junto aos Promotores Corregedores, há
exame das atas das sessões realizadas. Foram realizadas as seguintes correições: ano de 2012:
196 (cento e noventa e seis); no ano de 2013: 147 (cento e quarenta e sete); no ano de 2014: 160
(cento e sessenta); ano de 2015: 129 (cento e vinte e nove). Foram realizadas as seguintes inspeções: ano 2012: 53 (cinquenta e três); ano 2013: 30 (trinta); ano 2014: 12 (doze); ano de 2015: 68
(sessenta e oito).
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a.

RESOLUÇÕES DO CNMP

Controle Externo da Atividade Policial (Res. nº 20/CNMP):

O controle das Resoluções CNMP 20, 56, 67, 71 do Conselho Nacional do Ministério Público é
realizado pelo Núcleo de Gerenciamento e Estatística, onde atualmente está lotado apenas um
servidor, Marcos Herbert Maier, formado em ciências atuariais, responsável por fornecer as informações à equipe de inspeção. No que concerne à Resolução nº 20/CNMP, vale registrar que o
preenchimento de relatório de visitas semestrais às unidades policiais tornou-se obrigatório a partir
da alteração da norma de controle externo, por meio da Resolução nº 121/CNMP, de março de
2015. A primeira visita, seguindo-se a nova sistemática, ocorreu entre os meses de abril de maio
deste ano. Segundo relatório enviado à Corregedoria Nacional pela Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, o Estado do Ceará possui 154
unidades policiais cadastradas, dentre as quais apenas 7 não tiveram os respectivos relatórios
preenchidos. A informação quanto ao nível de preenchimento foi confirmada mediante consulta ao
sistema de resoluções do CNMP pelo servidor responsável. Segundo o servidor Marcos Maier, foi
realizada intensa atividade de orientação pela Corregedoria-Geral quanto à importância do preenchimento pelos membros, o que resultou no alto índice de cumprimento da Resolução. Ademais,
no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará, foi publicada a Portaria nº 038/2015/PJG, em
que se delimitaram as áreas de atuação das Promotorias de Justiça para o exercício do controle
externo da atividade policial e visitas às unidades policiais. Dessa forma, o controle quanto à responsabilidade pelo preenchimento resta facilitado por meio de consulta ao ato normativo. Considerando ser recente alteração da Resolução nº 20/CNMP, com a criação do relatório de visita técnica
às unidades policiais, entende-se como satisfatória a atuação da Corregedoria-Geral inspecionada
no acompanhamento e orientação dos membros quanto à necessidade de preenchimento, o que
gerou alto nível de cumprimento da Resolução.

12.2. Interceptação telefônica (Res. nº 36/CNMP):
Para a prestação de informações relativas às interceptações telefônicas, o membro do Ministério
Público do Estado do Ceará deve acessar a Intranet, e, no item resenha da Promotoria de Justiça,
preencher um formulário eletrônico para prestar os dados requeridos pelo Conselho Nacional. De
acordo com relatório extraído pela Corregedoria Nacional, os dados referentes ao mês de agosto
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de 2015 ainda não haviam sido informados pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do
Estado do Ceará, entretanto, durante a inspeção, o servidor Marcos Maier informou que a
pendência foi sanada na data 20 de outubro de 2015, apresentando extrato do sistema para
comprovação das informações.

12.3. Cronograma de inspeções e correições (Res. nº 43/CNMP):
Em cumprimento à Resolução nº 43/CNMP, o cronograma de inspeções e correições realizadas/a
realizar pela Corregedoria-Geral do Ceará no ano de 2015 foi devidamente informado à Corregedoria Nacional, nos seguintes termos:
Janeiro/2015.
COMARCAS

DATA

URUBURETAMA

12

1ª ITAPIPOCA

13

2ª ITAPIPOCA

14

3ª ITAPIPOCA

15

JECC ITAPIPOCA

16

CAPISTRANO

19

GUARAMIRANGA

20

PACOTI

21

ARACOIABA

22

REDENÇÃO

23

12ª FAMÍLIA FORTALEZA

27

13ª FAMÍLIA FORTALEZA

27

14ª FAMÍLIA FORTALEZA

29
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15ª FAMÍLIA FORTALEZA

29

Fevereiro/2015.
COMARCAS

DATA

UMIRIM

02

APUIARÉS

03

PENTECOSTE

04

SÃO LUÍS DO CURU

05

PARACURU

06

16ª FAMÍLIA FORTALEZA

10

17ª FAMÍLIA FORTALEZA

10

18ª FAMÍLIA FORTALEZA

12

Março/2015.
COMARCAS

DATA

RERIUTABA

02

MUCAMBO

03

PACUJÁ

04

GRAÇA

05

VARJOTA

06

JAGUARETAMA

09
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ERERÊ

10

IRACEMA

11

POTIRETAMA

12

ALTO SANTO

13

31ª CÍVEL FORTALEZA

16

33ª CÍVEL FORTALEZA

18

35ª CÍVEL FORTALEZA

24

37ª CÍVEL FORTALEZA

26

Abril/2015.
COMARCAS

DATA

ITAIÇABA

06

1ª ARACATI

07

2ª ARACATI

08

3ª ARACATI

09

JECC ARACATI

10

GENERAL SAMPAIO

13

1ª CANINDÉ

14

2ª CANINDÉ

15

CARIDADE

16
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PARAMOTI

17

PROMOTORIA MILITAR FORTALEZA (inspe-

27

ção)

Maio/2015.
DATA

COMARCAS
MERUOCA

04

ALCÂNTARAS

05

6ª SOBRAL

06

7ª SOBRAL

07

JECC SOBRAL

08

INDEPENDÊNCIA

11

QUITERIANÓPOLIS

12

NOVO ORIENTE

13

1ª NOVA RUSSAS

14

2ª NOVA RUSSAS

15

CHORÓ

18

PEDRA BRANCA

19

1ª BOA VIAGEM

20

2ª BOA VIAGEM

21

MADALENA

22
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1ª EXECUÇÕES FISCAIS FORTALEZA

12

2ª EXECUÇÕES FISCAIS FORTALEZA

14

3ª EXECUÇÕES FISCAIS FORTALEZA

26

4ª EXECUÇÕES FISCAIS FORTALEZA

28

Junho/2015.
COMARCAS

DATA

GAECO

01

PORTEIRAS

15

PENAFORTE

16

JATI

17

1ª BREJO SANTO

18

2ª BREJO SANTO

19

JARDIM

22

MISSÃO VELHA

23

1ª BARBALHA

24

2ª BARBALHA

25

3ª BARBALHA

26

5ª EXECUÇÕES FISCAIS FORTALEZA

16

6ª EXECUÇÕES FISCAIS FORTALEZA

18
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Agosto/2015.
COMARCAS

DATA

MORAÚJO

17

URUOCA

18

SENADOR SÁ

19

1ª MASSAPÊ

20

2ª MASSAPÊ

21

UBAJARA

24

IBIAPINA

25

SÃO BENEDITO

26

CROATÁ

27

GUARACIABA DO NORTE

28

1ª SUCESSÕES FORTALEZA

11

2ª SUCESSÕES FORTALEZA

13

3ª SUCESSÕES FORTALEZA

25

4ª SUCESSÕES FORTALEZA

27

5ª SUCESSÕES FORTALEZA

25

Setembro/2015.
DATA

COMARCAS
BARRO

14
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MAURITI

15

MILAGRES

16

ABAIARA

16

JECC JUAZEIRO DO NORTE

17

1ª JUAZEIRO DO NORTE

21

PROMOTORIA DO JÚRI JUAZEIRO

21

2ª JUAZEIRO DO NORTE

22

3ª JUAZEIRO DO NORTE

22

6ª JUAZEIRO DO NORTE

23

5ª JUAZEIRO DO NORTE

24

1ª FALÊNCIAS FORTALEZA

10

2ª FALÊNCIAS FORTALEZA

29

Outubro/2015.
DATA

COMARCAS
CARIRIAÇU

19

NOVA OLINDA

20

4ª JUAZEIRO DO NORTE

21

7ª JUAZEIRO DO NORTE

21

VIOLENCIA DOMÉSTICA JUAZEIRO DO

22

NORTE
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Novembro/2015.
COMARCAS

DATA

1ª EUSÉBIO

09

2ª EUSÉBIO

10

3ª EUSÉBIO

11

1ª MARANGUAPE

12

2ª MARANGUAPE

13

3ª MARANGUAPE

23

1ª PACAJUS

24

2ª PACAJUS

25

1ª PACATUBA

26

2ª PACATUBA

27

1ª INFÂNCIA E JUV FORTALEZA

03

2ª INFÂNCIA E JUV FORTALEZA

05

3ª INFÂNCIA E JUV FORTALEZA

17

4ª INFÂNCIA E JUV FORTALEZA

19

5ª INFÂNCIA E JUV FORTALEZA

24

Dezembro/2015.
COMARCAS

DATA
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PROMOTORIA DA SAÚDE

04 e 05

12.4. Inspeções em estabelecimentos prisionais (Res. nº 56/CNMP):

Segundo informações prestadas à Corregedoria Nacional pela Comissão do Sistema Prisional,
Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública, o Estado do Ceará possui 169
estabelecimentos prisionais cadastrados. Até março de 2015, a Resolução nº 56/CNMP
estabelecia o envio mensal dos relatórios. Atualmente, são três relatórios trimestrais e um anual, a
serem enviados de acordo com o cronograma informado pelo Conselho Nacional, em virtude de
alteração levada a efeito pela Resolução 120/CNMP. Extrato do sistema do CNMP remetido pela
referida Comissão indica várias unidades prisionais do Estado do Ceará sem o preenchimento dos
respectivos relatórios, nos últimos doze meses. Segundo o servidor Marcos Maier, a cobrança
quanto às pendências não segue uma rotina, principalmente em razão de falta de estrutura de
pessoal para realizar o levantamento. Outra dificuldade se refere à ausência de um ato normativo
que vincule cada estabelecimento prisional a um ofício, como ocorre no caso das unidades
policiais, descritas na Portaria 038/2015/PGJ. Dessa forma, quando constatada a falta de
preenchimento de um relatório, a Corregedoria-Geral precisa pesquisar as diversas normas de
atribuição para identificar o Órgão responsável pela inspeção do estabelecimento penal.
Normalmente, a primeira promotoria da Comarca tem atribuições para a inspeção dos presídios. E
finalmente, o servidor apontou a necessidade de alteração do sistema do CNMP para
disponibilizar apenas os relatórios trimestrais. Ressaltou que a modificação da Resolução não foi
acompanhada pela alteração do sistema, que ainda apresenta campo para preenchimento dos
relatórios mensais. Isso faz com que os membros se confundam e preencham mensalmente,
conquanto a norma determine a obrigação trimestral. Como a Corregedoria-Geral recebe os
relatórios mensais, acaba tendo que validar todos os documentos, o que aumenta a carga de
trabalho. Segundo o Promotor Corregedor Guilherme de Lima Soares, o atraso quanto às visitas
aos estabelecimentos prisionais é verificado quando das correições e inspeções. Entretanto, não
foi constata rotina da Corregedoria-Geral de cobrança dos membros para o preenchimento dos
relatórios de inspeção em atraso, nem foi identificada hipótese de apuração disciplinar em razão
de descumprimento da Resolução e da Lei de Execução Penal. Segundo o Promotor Corregedor
Guilherme de Lima Soares, o atraso quanto às visitas aos estabelecimentos prisionais é verificado
quando das correições e inspeções.
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12.5. Fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade (Res. nº 67/CNMP):
Em consulta ao sistema de controle da Resolução nº 67/CNMP, verificou-se que estão cadastradas 11 (onze) unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e 6 (seis) de
semiliberdade no Estado do Ceará. A sistemática de controle da Corregedoria-Geral é a mesma
aplicada aos estabelecimentos prisionais, porém o índice de preenchimento das Resoluções relacionadas à área da Infância e Juventude é mais alto. Em consulta ao sistema de Resoluções do
CNMP na data da inspeção, quanto aos relatórios anuais de 2015, constatou-se, em relação às
unidades de Internação, que 9 (nove) relatórios foram enviados e 2 (dois) estão pendentes. Segundo o servidor Marcos Maier, essas duas unidades foram criadas recentemente e, por isso, não
foram objeto da inspeção anual (Centro Educacional Dr. Zequinha Parente e Centro Socioeducativo Canindezinho). No que tange às unidades de semiliberdade, 3 (três) relatórios foram enviados
e 3 (três) estão pendentes. O membro auxiliar responsável pela validação das informações das
Resoluções nº 67 e 71/CNMP é o Promotor-Corregedor Daniel Isídio, que estava de férias na data
da inspeção. Neste aspecto, também não foram identificadas rotinas de cobranças dos relatórios
em atraso ou de apuração disciplinar da omissão constatada.

12.5.1. MANIFESTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL. “Constatamos o não envio de 02
relatórios das Unidades de Semiliberdade e 01 Relatório de Internação, conforme certidão em
anexo. A Corregedoria-Geral do Ministério Público, atenta às Resoluções 67 e 97, do CNMP, tem
como sistemática de controle das inspeções e relatórios em atraso em unidades de cumprimento
de medidas socieducativas de internação e semiliberdade, a cobrança periódica dos Promotores
de Justiça responsáveis, por meio de contato telefônico, expedição de recomendação genérica e
específica aos membros omissos, conforme se faz prova os documentos anexos, pretéritos à
realização da inspeção da Corregedoria Nacional. Convém ressaltar que ao membro auxiliar
Daniel Isídio de Almeida Júnior incumbe apenas a validação das informações recebidas, ficando a
cargo do NUGET (Núcleo de Gerenciamento Estatístico), informar à Corregedoria-Geral do
Ministério Público a existência de relatórios em atraso não remetidos pelos membros. Assim,
justificamos a Vossa Excelência que esta Corregedoria-Geral tem, efetivamente, método de
controle, porém com atuação limitada à sua reduzida e pequena estrutura de recursos humanos e
física.”

12.6. Indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares (Res. nº
68/CNMP):
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Não foi constatada pela equipe de inspeção a aposição, na capa dos procedimentos ou nos
sistemas eletrônicos, de informação quanto ao prazo prescricional das faltas disciplinares, o que
configura descumprimento da Resolução nº 68/CNMP.
12.6.1. MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “Foi encaminhado expediente ao Órgão Correicional deste Ministério Público do Estado do Ceará, a fim de apresentar manifestação sobre o assunto, contudo, o douto Corregedor-geral, a despeito da recomendação de
resposta ao CNMP em documento único, informou, através do Memorando nº 071/2015CGMP/PGJ/CE (DOC. 06) que “está tomando as medidas para o envio das informações solicitadas diretamente ao CNMP, no prazo 15 (quinze) dias, e em igual prazo enviará cópia a sua Assessoria”(sic). Contudo, cumpre-nos informar que o registro da aludida informação enfrenta dificuldade na medida em que há divergência de entendimento entre o Procurador-Geral de Justiça com a
Comissão Permanente de Inquérito Administrativo e o Conselho Superior do Ministério Público,
razão pela qual foi elaborada Consulta ao Conselho Nacional do Ministério Público, quanto a contagem do prazo prescricional das faltas disciplinares. É que, a propósito da interrupção do prazo
prescricional, a Lei Complementar nº 72/2008, que estabelece a Lei Orgânica e o Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará, disciplina a prescrição punitiva disciplinar da seguinte forma:
SUBSEÇÃO II
DA PRESCRIÇÃO
Art. 244. Prescreverá:
I – em 1 (um) ano, a infração punível com advertência;
II – em 2 (dois) anos, a infração punível com censura;
III – em 3 (três) anos, a infração punível com suspensão;
IV – em 4 (quatro) anos, a infração punível com remoção ou disponibilidade
compulsórias;
V – em 5 (cinco) anos, a infração punível com demissão ou cassação da aposentadoria e disponibilidade, quando o fato não se constituir crime.
§1º A infração disciplinar, definida em lei como crime, terá o prazo de prescrição
deste sujeito às mesmas causas de interrupção previstas na legislação penal.
§2º A contagem do prazo prescricional iniciará da data do fato.
§3º A instauração do processo administrativo-disciplinar interrompe a prescrição.
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Pois bem, via de regra, a fixação do prazo prescricional é realizada com base na prática de infração punível com advertência, tendo em vista ser essa a penalidade aplicável à maior parte das
condutas típicas disciplinares:
Art. 229. A advertência, procedida pelo Corregedor-Geral, por escrito e de forma reservada, aplica-se nos seguintes casos:
I – negligência no exercício da função;
II – desobediência às recomendações de caráter administrativo expedidas pelos órgãos de Administração Superior;
III – prática de ato reprovável;
IV – utilização indevida das prerrogativas do cargo;
V – descumprimento dos deveres funcionais previstos no art.212, incisos VII,
VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XIX e XXI desta Lei;1
VI – afastar-se injustificadamente do exercício das funções ou do local onde
exerça as suas atribuições.
Assim sendo, boa parte das infrações disciplinares se submetem, em tese, ao prazo prescricional
de 01 (um) ano, segundo revela o art. 244, inciso I, da Lei Complementar nº 72/2008. Tal prazo só
é ampliado nos casos de reincidência ou nas condutas específicas a que são atribuídas sanções
mais severas, bem como quando a infração disciplinar se constitui crime. Ora, a contagem do prazo tem início na data do fato, conforme preceitua o §2º do artigo 244. Assim entendido, a Administração teria até um ano para promover a punição do infrator (no caso de advertência, por exemplo), sob pena de não mais poder fazê-lo. Ocorre que, com base no parágrafo §3º do referido artigo, a instauração do processo administrativo-disciplinar interrompe a prescrição. Diante dessa
previsão, o entendimento desse subscritor é que o prazo prescricional se interrompe quando da
instauração da sindicância, daí a contagem seria reiniciada pelo prazo em tese, e assim, sucessivamente, quando da instauração do inquérito administrativo e do procedimento disciplinar. Isso
porque §3º do artigo 244 da Lei Complementar nº 72/2008 dispõe que “a instauração do processo
administrativo-disciplinar interrompe a prescrição”, sendo que nas Disposições Preliminares (Seção I), do Capítulo V, intitulado DO PROCESSO DISCIPLINAR, artigo 246, consta que o procedimento disciplinar compreende a sindicância, o inquérito administrativo e o processo administrativo.
Já Comissão Permanente de Inquérito e o Conselho Superior do Ministério Público vem, reiteradamente, reconhecendo a prescrição da pretensão disciplinar a contar da data do fato, desconsiderando a interrupção operada pela instauração da sindicância, levando à extinção da punibilidade. Diante, pois, da divergência de entendimento, e considerando a necessidade de otimizar o
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comando da RESOLUÇÃO nº 68/2011-CNMP, para a pronta informação quanto aos prazos prescricionais, foram lançados os seguintes questionamentos a esse CNMP (PCA 1.00292/2015-74):
1) A instauração de sindicância interrompe a contagem do prazo prescricional?
2) Em caso positivo, o prazo prescricional pode sofrer nova interrupção, quando das demais fases do processo disciplinar (inquérito administrativo e processo administrativo)?”

12.7. Inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (Res.
nº 71/CNMP): Estão cadastradas 21 (vinte e uma) unidades de acolhimento institucional no Estado do Ceará, nos municípios com menos de 1 milhão de habitantes, e 32 (trinta e duas) unidades
naqueles com maior número de habitantes, dentre estas, 8 (oito) estão inativas. Em consulta ao
sistema de Resoluções do CNMP na data da inspeção, quanto aos relatórios anuais de 2015,
constatou-se o seguinte: 31 (trinta e um) relatórios foram enviados e 15 (quinze) estão pendentes.
Mais uma vez, cabe ressaltar a ausência de rotinas de cobranças dos relatórios em atraso ou de
apuração disciplinar da omissão constatada.

12.7.1. MANIFESTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL. “Em consulta ao Sistema de Resoluções,
do site do CNMP, verificamos a pendência de remessa de 10 Relatórios das Casas de Acolhimento, e não 15, conforme registrado no Relatório Preliminar, a maioria em razão do encerramento
das atividades de acolhimento pelas instituições. Todos os Promotores de Justiça que possuem
atribuição de realizar a inspeção da Resolução nº 71/CNMP são periodicamente instados a cumprir a resolução. A Corregedoria-Geral do Ministério Público, atenta à Resolução 71, do CNMP,
tem como sistemática de controle das inspeções e relatórios em atraso, a cobrança periódica dos
Promotores de Justiça responsáveis, por meio de contato telefônico, expedição de recomendação
genérica e específica aos membros omissos, ato normativo, conforme se faz prova os documentos
anexos, pretéritos à realização da inspeção da Corregedoria Nacional. Assim, justificamos a Vossa
Excelência que esta Corregedoria-Geral tem, efetivamente, método de controle, porém com atuação limitada à sua reduzida e pequena estrutura de recursos humanos e física, e que os 10 relatórios não remetidos já estão sendo objeto de fiscalização por parte desta Corregedoria-Geral.”

12.8. Controle do exercício do magistério (Res. nº 73/CNMP): O Ministério Público do Estado
do Ceará dispõe de regramento interno próprio quanto ao exercício de magistério por seus membros, qual seja, o Provimento n. 04/2011- PGJ. A cada semestre, os membros que exercem o ma88
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gistério devem comunicar o fato à Corregedoria-Geral, remetendo a documentação exigida na
norma, como “comprovação de que o expediente administrativo e judicial do órgão do Ministério
Público esteja devidamente em ordem”. A comunicação é autuada e submetida à consideração do
Corregedor-Geral, procedendo-se à análise quanto ao cumprimento dos dispositivos regulamentares. Em caso de atendimento, é proferido despacho considerando regular o exercício do magistério, anotando-se nos assentamentos funcionais do membro. Finalmente, a informação de todos os
membros que exercem o magistério é compilada em outro procedimento, destinado à prestação
de informações ao Conselho Nacional do Ministério Público.


EM RELAÇÃO A OUTRAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO ÓRGÃO

13.1. Assentos funcionais. Não há controle de assentos funcionais na Corregedoria. A unidade
de Recursos Humanos mantém as fichas físicas. Foi informado que está em vias de ser
implantado, no início de 2016, um sistema (Sistema de Gestão de Pessoas) que reunirá todos os
dados dos membros em uma ficha funcional virtual. Cada setor fará a alimentação dos dados de
sua responsabilidade e as consultas poderão ser feitas por todos, de acordo com o perfil de
acesso.

13.1.1. MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA “Foi expedido o Memorando
nº 142/2015/GAB/PGJ, de 11 de novembro de 2015, a fim de dar ciência e permitir o efetivo
acompanhamento e observância, por parte da Secretaria Geral, do que fora afirmado a esse Egrégio Conselho Nacional, quanto ao assunto em epígrafe. (DOC. 17)”

13.2. Manifestações em procedimentos de autorização de residência fora da comarca.
Provimento 44/2008-PGJ. A atribuição da Corregedoria se limita à análise dos requisitos de
distância (50 Km) e de regularidade do serviço (certidões da secretaria da vara, da Promotoria e
da Corregedoria sobre estar em dia com as resenhas).

13.3. Movimentação de quadro:
As promoções e remoções, após deferidas as inscrições pelo CSMP, são instruídas com um
relatório elaborado pela Corregedoria-Geral. O relatório é confeccionado com base na certidão do
RH sobre a vida funcional do membro, bem como de informações da própria corregedoria
(relatórios de correições e inspeções e as resenhas estatística). A Corregedoria não tem acesso
ao sistema RH. Está em vias de ser implantado (início de 2016) um sistema (Sistema de Gestão
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de Pessoas) que reunirá todos os dados do membro em uma ficha funcional virtual. Cada setor
fará a alimentação dos dados de sua responsabilidade. Todos poderão consultar, conforme os
perfis de acesso.
13.3.1. MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. “Foi expedido o Memorando
nº 142/2015/GAB/PGJ, de 11 de novembro de 2015, a fim de dar ciência e permitir o efetivo
acompanhamento e observância, por parte da Secretaria Geral, do que fora afirmado a esse Egrégio Conselho Nacional, quanto ao assunto em epígrafe. (DOC. 17)”

13.4. Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº
74/CNMP:
O Provimento 168/2012-PGJ, que criou o NUGET - Núcleo de Gerenciamento Estatístico, em seu
art. 1º, inciso IV, determina que é atribuição do referido núcleo alimentar e consolidar informações
para atender as demandas oriundas do CNMP. A cada mês a STI disponibiliza um relatório
consolidado com os dados preenchidos pelos membros (resenha CNMP). Sistema Resenha Web
é utilizado para o preenchimento dos dados referentes à produção dos membros do Ministério
Público. Há um formulário para a resenha local (dados de interesse do MP/CE) e outro para a
resenha do CNMP (em especial da Resolução 74).

13.5. Relatório anual da Corregedoria.
O relatório anual da Corregedoria-Geral do Estado do Ceará foi regularmente apresentado ao
Procurador-Geral de Justiça em 9 de fevereiro de 2015, em observância ao artigo 58, inciso VIII,
da Lei Complementar Estadual 72/2008. O documento compilou informações quanto às atividades
de fiscalização exercidas pelo Órgão Disciplinar (inspeções), estatísticas dos Órgãos de Execução
e outras atividades desenvolvidas pelas diversas unidades ministeriais.

13.6. Outras atividades exercidas pela Corregedoria-Geral:
O Provimento n º 010/2014 da PGJ disciplina a entrega da declaração de bens pelos membros,
para análise da evolução do patrimônio, em observância ao artigo 26, incisos V e XVIII, da Lei
Complementar Estadual 72/2008, e artigo 142, parágrafo primeiro, da Constituição do Estado do
Ceará. O artigo 2 º determina que os membros devem encaminhar a declaração ao Colégio de
Procuradores e à Corregedoria-Geral, até trinta dias após a data limite fixada pela Secretaria da
Receita Federal. A equipe de inspeção solicitou informações quanto à análise de algumas destas
declarações de renda, porém obteve a resposta de que nem todos os membros prestaram as
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informações. Sendo assim, solicitou-se a emissão de certidões quanto aos membros que não
entregaram as declarações de bens. Observou-se, ainda, que nenhuma providência de cobrança
ou responsabilização funcional havia sido tomada pela Corregedoria-Geral até a data da inspeção.

13.6.1. MANIFESTAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL. “Já estão sendo adotadas as providências
pertinentes ao cumprimento do Provimento PGJ nº 010/2014, que disciplina a entrega da
declaração de bens pelos membros, para fins de análise da evolução patrimonial, conforme se
verifica do Processo nº 42141/2015-8, onde se determinou a expedição de ofício a todos os
membros em atraso com a entrega das declarações para que o façam no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de instauração de Sindicância.”

14. PROPOSIÇÕES DA CORREGEDORIA NACIONAL

14.1 – Quanto à estrutura de pessoal do Órgão (item 5.1.) – Considerando as constatações
feitas pela equipe de inspeção quanto ao quadro de pessoal do Órgão mostrar-se insuficiente para
o adequado cumprimento de sua missão, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do
Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral
de Justiça para que, enquanto o projeto de reestruturação do quadro de pessoal da CorregedoriaGeral estiver sobrestado, empreenda esforços para realocar servidores de outras áreas, lotandoos transitoriamente naquela unidade, a fim de sanar a grave deficiência de pessoal no órgão
correicional. No prazo de 30 (trinta) dias a Corregedoria Nacional será informada das medidas
adotadas.

14.2. – Quanto à estrutura física (item 6.1.) – Diante do que foi constatado pela Equipe de
Inspeção, em relação aos servidores que, por falta de espaço, desenvolvem suas atividades na
sala de arquivo, em meio às estantes contendo caixas de documentos e procedimentos
arquivados, local manifestamente inadequado e insalubre, a Corregedoria Nacional propõe ao
Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de DETERMINAÇÃO ao
Corregedor-Geral para que: a) Proceda a imediata retirada dos servidores que atualmente
trabalham no interior da área de arquivo da Corregedoria-Geral, reacomodando-os nas demais
salas do órgão, independentemente da conclusão da reforma de novo prédio destinado a abrigar a
Administração Superior. No prazo de 15 (quinze) dias a Corregedoria Nacional será informada das
medidas adotadas; b) Conste expressa designação de local para os servidores no projeto de
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reforma. No prazo de 30 (trinta) dias a Corregedoria Nacional será informada das medidas
adotadas.

14.3. – Quanto ao sistema de arquivo (item 7.1.) – 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.

14.4. – Quanto à estrutura de tecnologia da informação (item 8) – Diante do que foi constatado
pela Equipe de Inspeção, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do
Ministério Público a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Corregedor-geral para que : a) Todos os
membros e servidores da Corregedoria-geral utilizem, obrigatoriamente, o sistema Arquimedes
para consulta e extração de relatórios referentes à atividade-fim das Promotorias de Justiça, devendo apurar regularmente as inconsistências para garantir a confiabilidade dos dados; b) diligenciar junto a TODOS os Promotores de Justiça para que insiram os dados no sistema Arquimedes,
cumprindo a determinação contida no Ato conjunto do Procurador-Geral e Corregedor-Geral; c)
Todos os membros e servidores da Corregedoria-geral façam uso imediato da nova funcionalidade
do sistema portal web desenvolvida especialmente a pedido da Corregedoria-geral, referente a
tramitação interna de documentos e procedimentos. No prazo de 15 (quinze) dias a Corregedoria
Nacional deverá ser informada das medidas adotadas em relação aos 3 itens constantes desta
proposição.
14.5. Quanto aos procedimentos disciplinares (item 9) – Em que pese os esclarecimentos
prestados, a Corregedoria Nacional já instaurou 26 Reclamações Disciplinares e determinou inspeção extraordinária em 7 Promotorias. Assim, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP uma vez que já tomou as medidas cabíveis ex ofício.

14.6. Quanto ao estágio probatório (item 10.) – Quanto às questões relativas ao Estágio Probatório, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a
expedição de RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral para que: a) Acompanhe a tramitação da
proposta de alteração do caput do artigo 131 da Lei Orgânica, zelando para que o mesmo seja
alterado contemplando o prazo máximo de noventa (90) dias antes do final do biênio, para que o
relatório circunstanciado da Corregedoria-Geral do Ministério Público, a respeito do estágio probatório, seja remetido ao Conselho Superior do Ministério Público. No mesmo diapasão, o Regimen92
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to Interno da Corregedoria-Geral deve ser adaptado; b) Acompanhe a tramitação de proposta de
alteração do caput do artigo 130, com a inserção do inciso VII, para que o exame psicológico passe a ser um dos elementos a ser considerado para fins de aprovação no estágio probatório. No
prazo de 60 (sessenta) dias a Corregedoria Nacional deve ser informada sobre as medidas até
então adotadas. DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral para que: a) Estabeleça a obrigatoriedade dos Promotores de Justiça em estágio probatório realizarem trabalhos no Plenário do Tribunal
do Júri; b) Exerça papel de protagonista no Curso de preparação para ingresso na carreira, realizado pela Escola Superior do Ministério Público, participando do planejamento e garantindo, também, que a Corregedoria disponha de tempo adequado nos módulos do curso; c) Submeta os
promotores em estágio probatório, ao menos, a uma inspeção/correição ordinária; d) Acompanhe
a tramitação de proposta de alteração do caput do artigo 131 da Lei Orgânica, zelando para que o
mesmo seja alterado contemplando o prazo máximo de noventa (90) dias antes do final do biênio,
para que o relatório circunstanciado da Corregedoria-Geral do Ministério Público seja remetido ao
Conselho Superior do Ministério Público. No mesmo diapasão, o Regimento Interno da Corregedoria-Geral deve ser adaptado;,e)

Acompanhe a tramitação de proposta de alteração do caput do

artigo 130, com a inserção do inciso VII, para que o exame psicológico passe a ser um dos elementos a ser considerado para fins de aprovação no estágio probatório. No prazo de 60 (sessenta)
dias a Corregedoria Nacional será informada das medidas até então adotadas.

14.7. Quanto às Correições e Inspeções (item 11) – A Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional expedir DETERMINAÇÃO para que o Corregedor-geral: a) Submeta os
promotores em estágio probatório, ao menos, a uma inspeção/correição ordinária; b) Realize inspeção/correição nas Procuradorias de Justiça; c) Realize inspeção/correição observando os termos da Resolução nº 43 do CNMP. No prazo de 60 (sessenta) dias a Corregedoria Nacional será
informada das medidas até então adotadas.

14.8. Quanto às Inspeções em estabelecimentos prisionais- Resolução nº 56/CNMP (item
12.4.) – A Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público
expedir DETERMINAÇÃO para que o Procurador-Geral expeça Ato normativo que vincule cada
estabelecimento prisional a um ofício. No prazo de 90 (noventa) dias a Corregedoria Nacional será
informada das medidas até então adotadas. DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral para que adote as providências cabíveis para o controle rotineiro o preenchimento dos relatórios de que trata a
Resolução nº 56/CNMP, mediante o encaminhamento de cobranças formais aos membros em
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atraso e, em caso de descumprimento, que tome medidas de cunho disciplinar. No prazo de 90
(noventa) dias a Corregedoria Nacional será informada das medidas até então adotadas.

14.9. Quanto às fiscalizações em unidade de cumprimento de medidas socioeducativas de
internação e semiliberdade – Resolução nº 67/CNMP (item 12.5.) - Considerando o regular índice de preenchimento das informações constantes das Resoluções nºs 67 do CNMP, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao plenário do
CNMP.

14.10. Quanto à indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares – Resolução nº 68/CNMP (item 12.6.) – Quanto ao constatado pela Equipe de Inspeção no
item 12.6., a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público expedir DETERMINAÇÃO para que o Corregedor-Geral adote as providências cabíveis para
que se insira na capa de todos os procedimentos de caráter disciplinar indicação do prazo prescricional, que deverão constar também, no sistema eletrônico, em cumprimento a Resolução nº
68/CNMP. No prazo de 30 (trinta) dias a Corregedoria Nacional deve ser informada das medidas
adotadas.

14.11. Quanto à inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes – Resolução nº 71/CNMP (item 12.7.) - A Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do
Conselho Nacional do Ministério Público expedir DETERMINAÇÃO para que o Corregedor-Geral
adote as providências necessárias ao controle rotineiro do preenchimento dos relatórios de que
trata a Resolução nº 71/CNMP, mediante o encaminhamento de cobranças formais aos membros
em atraso e, em caso de descumprimento, que tome medidas de cunho disciplinar. No prazo de 60
(sessenta) dias a Corregedoria Nacional deve ser informada das medidas adotadas.

14.12. Quanto ao exercício do magistério – Resolução nº 73/CNMP (item 12.8). - 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.

14.13 – Quanto aos assentos funcionais (item 13.1.) – A Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público expedir DETERMINAÇÃO para que a Correge94
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dor-Geral adote as providências necessárias ao controle eletrônico dos assentos funcionais conforme informação de implantação prevista para início de 2016. No prazo de 120 (cento e vinte dias) dias a Corregedoria Nacional deve ser informada das medidas adotadas.
14.14. Manifestações em procedimentos de autorização de residência fora da comarca (item
13.2) -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 .

14.15. Quanto à movimentação de quadro (item 13.3.) – A Corregedoria Nacional propõe ao
Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público expedir DETERMINAÇÃO para que a Corregedor-Geral adote as providências necessárias ao controle eletrônico do sistema de gestão de
pessoas que reunirá todos os dados do membro em uma ficha funcional virtual, conforme informação de implantação prevista para início de 2016. No prazo de 120 (cento e vinte) dias a Corregedoria Nacional deve ser informada das medidas adotadas.
14.16 . Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº
74/CNMP (item 13.4) - 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.
14.17. Relatório anual da Corregedoria (item 13.5). 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.

14.18. Quanto à entrega da declaração de bens pelos membros (item 13.6.) - A Corregedoria
Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público expedir DETERMINAÇÃO para que a Corregedor-Geral adote providências necessárias para que se fiscalize a remessa anual das declarações de bens pelos membros, em observância ao provimento nº 10/2014 da
Procuradoria-Geral de Justiça e artigo 26, incisos V e XVIII, da Lei Complementar Estadual nº
72/2008 e, em caso de descumprimento, que empreenda medidas de responsabilidade funcional.
No prazo de 60 (sessenta) dias a Corregedoria Nacional deve ser informada das medidas adotadas.
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15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

15.1. Ao concluir este Relatório de Correição, cabe deixar consignada a total colaboração da Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério do Estado do Ceará 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.

15.2. 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, 10 de dezembro de 2015.

CLÁUDIO HENRIQUE PORTELA DO REGO
Corregedor Nacional do Ministério Público
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1. Atos Preparatórios da Correição

O Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr. Cláudio Henrique Portela do Rego, por meio da Portaria CNMPCN n° 206, de 10 de outubro de 2016, instaurou o procedimento de correição nos órgãos de controle disciplinar
das unidades do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, 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 Correição nº 0.00.000.000465/2016-36, para organização dos documentos. A
execução da correição ocorreu conforme seu planejamento e foi realizada nos dias 24 e 25 de janeiro de 2017,
por um total de 05 (cinco) membros, a saber: o Procurador de Justiça do MP/RS - Dr. Armando Antônio Lotti, a
Procuradora do Trabalho Ana Maria Villa Real F. Ramos, o Promotor de Justiça do MP/PR Humberto Eduardo
Pucinelli 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 de orientação, organização, correição, disciplina, fiscalização das atividades
funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público. O Corregedor-Geral do Ministério Público será
eleito pelo Colégio de Procuradores, dentre os procuradores de Justiça, para mandato de dois anos, permitida
uma recondução, observado o mesmo procedimento.
2.1. Atribuições. Segundo o artigo 34, da Lei Complementar nº 141/1996, incumbe ao Corregedor-Geral do
Ministério Público, dentre outras atribuições:
I - realizar correições e inspeções nas Promotorias de Justiça, pelo menos uma vez por ano, remetendo relatório
reservado ao Colégio de Procuradores de Justiça;
II - realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, pelo menos uma vez por ano, remetendo relatório reservado ao
Colégio de Procuradores de Justiça;
III - propor ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma desta lei, o não vitaliciamento de membro do
Ministério Público;
IV - fazer recomendações, sem caráter vinculativo, a órgão de execução;
V - instaurar de oficio, ou por provocação dos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público, processo
discip1inar contra membro da Instituição, presidindo-o e aplicando as sanções administrativas cabíveis, na forma desta
lei;
VI - encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça processos administrativo-disciplinares que, na forma desta lei, incumba
a este decidir;
VII - remeter aos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público informações necessárias ao
desempenho de suas atribuições;
VIII - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça na primeira quinzena de fevereiro, relatório com dados estatísticas
sobre as atividades das Procuradorias e Promotorias de Justiça, relativas ao ano anterior, devendo aquele encaminhálos para publicação no Diário Oficial do Estado;
IX - manter prontuário, permanentemente atualizado, com referência a cada Promotor de Justiça, para efeito de
vitaliciamento, promoção e remoção;
X- acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público, e, quando for o caso propor ao Conselho
Superior a sua exoneração;
XI - editar atos e provimentos de sua competência.
XII - propor e remeter ao Procurador-Geral de Justiça os regulamentos do estágio probatório e de adaptação na carreira
do Ministério Público; (Incluído pela Lei Complementar nº 309, de 27 de outubro de 2005)
XIII - manter prontuário, permanentemente atualizado, de todas as Promotorias e Procuradorias de
Justiça. (Incluído pela Lei Complementar nº 309, de 27 de outubro de 2005)
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XIV - indicar ao Procurador-Geral de Justiça o Corregedor-Geral Adjunto do Ministério Público, para nomeação.
(Incluído pela Lei Complementar nº 466, de 19 de abril de 2012)
XV – delegar as suas funções ao Corregedor-Geral Adjunto do Ministério Público. (Incluído pela Lei Complementar nº
466, de 19 de abril de 2012)
Parágrafo único. Do prontuário dos membros do Ministério Público em estágio probatório deve constar
obrigatoriamente, relatório circunstanciado mensal acompanhado de cópias dos trabalhos.

2.2. Regimento Interno. Além da fixação legal das atribuições da Corregedoria-Geral pela LC 141/1996, o órgão
dispõe de Regimento Interno (Resolução nº 001/2012 - CGMP).
2.3. Estrutura Organizacional. A Corregedoria-Geral está organizada de acordo com o disposto no Regimento
Interno.

3. Corregedor-Geral

Na data da visita, o Corregedor-Geral do Ministério Público do Rio Grande do Norte é o Procurador de Justiça,
Paulo Roberto Dantas de Souza Leão, que assumiu o cargo de Corregedora-Geral em 22/04/2015; reside na
cidade de lotação; atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; exerce o magistério (Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, iniciativa pública, 7 horas e meia semanais no período noturno, não exerce cargo
administrativo e Universidade Potiguar – UNP, iniciativa privada, 6 horas semanais, período noturno, não exerce
cargo administrativo); não exerce a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimentos
administrativo disciplinar; afastou-se de suas atividades nos últimos 6 (seis) meses em razão de férias
(04/07/2016 a 17/07/2016 e 19/09/09/2016 a 03/10/2016).
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Nos dias da correição (24 e 25 de janeiro) o Corregedor-Geral, em exercício, era o 1º
Procurador de Justiça Anísio Marinho Neto, o qual respondia interinamente pela função no lugar do 13º Procurador de
Justiça, Paulo Roberto Dantas Souza Leão que, no dia 23/12/2016, aposentou-se. No dia 31/01/2017, tomou posse e
entrou em exercício no cargo de Corregedor-Geral, após escrutínio e votação unanime pelo Egrégio Colégio de
procuradores de Justiça no dia 30/01/2017, o 1167 Procurador de Justiça, Anísio Marinho Neto, para complementação
de mandato até o dia 17/04/2017.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). Por ocasião da correição, nos dias 24 e 25 de janeiro de 2017, o procurador de
Justiça ANÍSIO MARINHO NETO respondia pelo expediente da Corregedoria-Geral do Ministério Público, por deliberação
do Colégio de Procuradores de Justiça, em razão da aposentadoria do então Corregedor-Geral, procurador de Justiça
PAULO ROBERTO DANTAS DE SOUZA LEÃO, no dia 23/12/2016 (Resolução nº 118/2016, publicada no Diário Oficial do
Estado de 16/12/2016). Posteriormente, em sessão do CPJ realizada no dia 30/01/2017, o procurador de Justiça ANÍSIO
MARINHO NETO foi eleito para o mandato complementar de CGMP.

4. Corregedor-Geral Adjunto
Na data da visita, o Corregedor-Geral Adjunto do Ministério Público é o Procurador de Justiça Anísio Marinho
Neto, que exercer, por delegação, as atribuições do Corregedor-Geral do Ministério Público e substituí-lo em
suas faltas, impedimentos, suspeições e afastamentos.
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Tendo em vista a aposentadoria do 13º Procurador de Justiça, Paulo Roberto Dantas de
Souza Leão, Corregedor-Geral no dia 23/12/2016, e a assunção ao aludido cargo, interinamente, pelo Corregedor-Geral
Adjunto, Anísio Marinho Neto, nos dias da Correição (23 e 24 de janeiro), não havia designação para o cargo de
Corregedor-Geral Adjunto.

5. Promotores Corregedores

5.1. MAC LENNON LIRA DOS SANTOS LEITE, assumiu o órgão em 22/04/2015 (Portaria nº 1139/2015-PGJ/RN e
1271/2015-PGJ/RN), titular da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pau dos Ferros, de 3ª Entrância; reside na
cidade de Parnamirim, aproximadamente 9 km da sede da CGMP, autorizado conforme Portaria 2438/2015-PGJ);
na data do preenchimento do Termo de Correição encontrava-se como tutor em curso interno ao MPRN,
realizado à distância, de Gestão de Promotorias de Justiça, promovido pelo Centro de Estudos e aperfeiçoamento
Funcional do MPRN. Além disso, participa, como aluno, de curso de Defesa Pessoal, também promovido pelo
CEAF/MPRN; não exerce o magistério; não exerce a advocacia; não respondeu ou está respondendo a
procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente geralmente das 9h às 18h, com intervalo para
almoço, ou o horário padrão do órgão (8h às 17, com intervalo para almoço), sendo comum, porém, trabalhar
até as 19h ou 20h, tudo conforme a necessidade do serviço (correições, reuniões, prazos em procedimentos,
dentre outros).
5.2. FRANCISCO HÉLIO DE MORAIS JÚNIOR, assumiu o órgão em 22/04/2015, titular da 76ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Natal, de 3ª entrância, 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 de segunda à quinta-feira, das 8 horas às 17 horas
e à sextas-feiras até às 14h.
5.3. ALEXANDRE MATOS PESSOA DA CUNHA LIMA, assumiu o órgão em 22/04/2015, titular da 59ª Promotoria
de Justiça da Comarca de Natal, de 3ª entrância; reside na cidade de lotação; atualmente não participa de curso
de aperfeiçoamento; não exerce o magistério; não exerce a advocacia; não respondeu ou está respondendo a
procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente de segunda a quinta das 7h20min às 17h40 e
sexta-feira até às 14h.
5.4. LEONARDO DANTAS NAGASHIMA, assumiu o órgão em 01/09/2015, titular da 8ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Mossoró, de 3ª entrância; reside na cidade de lotação; atualmente não participa de curso de
aperfeiçoamento; não exerce o magistério; não exerce a advocacia; não respondeu ou está respondendo a
procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente de segunda a quinta das 8h às 18h e sexta-feira até
às 14h.

6. Estrutura de Pessoal

6.1. Estrutura de pessoal do Órgão: A equipe da Corregedoria-Geral é assim composta:
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Adriane Maria Cunha Skeete
Fernando Alex Fernandes Braga
Hugo Alexandre Queiroz de Amorim

Servidores

Paulo César de Lima
Raphaela Viana de Queiroz Rosas
Walter Soares Barbosa Rocha Filho

MP Residente

Jurema Derval Costa

Estagiário

Melina Cristine da Silva

A Corregedoria-Geral conta com 7 (sete) ambientes, sendo: um gabinete para Corregedor-Geral, um gabinete
para o Corregedor-Geral Adjunto, um gabinete para o Promotor- Corregedor 01, um gabinete para o PromotorCorregedor 02, um gabinete para os Promotores-Corregedores 03 e 04, um gabinete da Diretoria da
Corregedoria-Geral e um gabinete para a Secretaria da Corregedoria-Geral.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Faltou consignar, à tabela, a servidora Ana Kallina Silva do Nascimento.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). Além dos servidores relacionados, também integram a equipe da CGMP a técnica
ministerial ANA KALLINA SILVA DO NASCIMENTO e o motorista JOSÉ DA COSTA MACIEL, perfazendo um total de 8 (oito)
servidores efetivos, um MP Residente e um estagiário – além, é claro, dos dois procuradores de Justiça (Corregedor-Geral e
Adjunto) e 4 (quatro) promotores-corregedores, todos afastados das funções junto aos órgãos de execução de que são
titulares.

7. Sistemas de Arquivo

Sistemas de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos). Os documentos são arquivados em pastas do
tipo AZ ou em pastas virtuais na rede institucional. Os arquivos físicos ficam guardados durante o período do ano
vigente, após, são enviados para o arquivo geral onde ficam arquivados aguardando o descarte de acordo com a
tabela de temporalidade institucional.

8. Estrutura de Tecnologia da Informação
Estrutura de Tecnologia da Informação: Com relação ao hardware, a Corregedoria-Geral dispõe de 16
computadores, 03 scanners, 02 multifuncionais, e 05 impressoras. Com relação ao software, o MPRN trabalha
com os seguintes sistemas: SAJ-MP da Softplan, em processo de descontinuidade; MP Virtual, implantado em 77
unidades ministeriais (Procuradorias de Justiça, Promotorias de Justiça, Secretaria do CSMP e CorregedoriaGeral). O PGJ já manifestou a intenção de concluir 100% da implantação até o final de sua gestão (junho/2017).
Os procedimentos extrajudiciais (ICP, PP, NF, PIC e PA) tramitam de forma virtual nas PJs onde o sistema já foi
implantado, inclusive perante o CSMP. Os processos judiciais também são cadastrados no MP VIRTUAL, sendo
que as peças são produzidas diretamente no sistema. As audiências judiciais e os atos nela praticados são
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registrados no sistema. A partir da implantação do MP VIRTUAL, fica dispensado o preenchimento dos relatórios.
A Corregedoria-Geral tem acesso a relatórios gerenciais, bem como possui uma ferramenta de BI para gerar
relatórios comparativos (utilizando os dois bancos de dados: relatório mensal de atividades, remetidos pelo
Sistema Carcará, e sistema MP VIRTUAL).
Na atividade-meio, a Corregedoria-Geral dispõe dos seguintes sistemas: Sistema de RH, no qual pode ser
consultadas todas as informações da vida funcional do membro. Não há possibilidade de inserir dados, inclusive
os de atribuição da própria Corregedoria-Geral. Atualmente, parte da pasta funcional dos membros é realizada
de forma manual. Já houve pedidos por parte da Corregedoria-Geral para virtualização, mas não foram
atendidos. Em novembro de 2016, foi implantado o SIGAMP - Sistema Integrado de Gestão Administrativa do
Ministério Público, utilizado como protocolo unificado e movimentação de documentos internos. Outra
pendência em TI da Corregedoria-Geral é o envio do formulário da Res. 74 do CNMP por web service.

9. Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional
Resolução n.º 1/2014–CGMP.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. O Ato normativo que regulamenta a atividade correicional da Corregedoria-Geral do
Ministério Público é a Resolução nº 001/2012 – CGMP (Regimento Interno);

10. Procedimentos Disciplinares
10.1. Espécies de procedimentos investigatórios prévios: Notícia de Fato (NF) e Sindicância.
10.2. Espécies de procedimentos disciplinares: Processo Administrativo Disciplinar
10.3. Sistema de controle interno sobre as decisões disciplinares e aplicação de penalidade: Controle efetuado
por meio do Sistema Bom-Te-Ver, anteriormente ao sistema, o controle era exercido por meio de planilhas
eletrônicas.
10.4. Procedimentos Disciplinares analisados:
A equipe de correição analisou os seguintes procedimentos disciplinares colocados à disposição:
1) Arquivados:
a) Sindicâncias: Sind 07/16. Observação: ausência de ciência do representante do arquivamento da sindicância;
Sind 08/16. Observação: ausência de ciência do representante do arquivamento da sindicância; Sind 09/16.
Observação: ausência de ciência do representante do arquivamento da sindicância; Sind 10/16. Observação:
ausência de ciência do representante do arquivamento da sindicância; Sind 01/15. Observação: com ciência dos
representantes do arquivamento da sindicância; Sind 02/15. Observação: com ciência do representante do
arquivamento da sindicância; Sind 06/16. Observação: arquivamento sem ciência da representante e Sind 03/16.
b) Notícias de Fato: NF 05/16; NF 145/15; NF 006/16; NF 003/16; NF 09/16; NF 04/16. Observação:
arquivamento com ciência do noticiante; NF 01/16; NF 140/15; NF 155/15; NF 218/14; NF 059/16; NF 066/16; NF
229/15; NF 055/16; NF 143/15. Observação: arquivamento com ciência do representante; NF 02/16. Observação:
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arquivamento com recomendação. Ciência ao representante; NF 058/16. Observação: arquivamento com
recomendação; NF 054/16. Observação: arquivamento com expedição de recomendação; NF 071/16.
Observação: arquivamento com ciência da noticiante; NF 072/16. Observação: arquivamento com ciência do
noticiante; NF 154/15. Observação: arquivado com ciência do noticiante; NF 139/15. Observação: arquivado com
ciência do noticiante; NF 41/16. Observação: arquivado com ciência do noticiante; NF 49/16; NF 70/16;
Observação: arquivado com recomendação; NF 67/16. Observação: arquivado com recomendação e NF 52/16.
c) Processo Administrativo Disciplinar: PAD nº 001/15. Observação: arquivado, sem ciência do representante;
2) Procedimentos em andamento
a) Notícias de Fatos e Reclamações Disciplinares: NF 95/16; RD 95292/16. Observação: procedimento com
anotação do controle do prazo prescricional na capa; NF 91/16; NF 138/15 (Observação: PAD no CNMP); RD
2675/17; NF 097/16; NF 094/16; RD 2323/17; NF 89/16; NF 88/16. Observação: procedimento sem anotação do
controle do prazo prescricional; RD 95437/16. Observação: existência de anotação do controle do prazo
prescricional na capa; NF 93/16. Observação: procedimento sem anotação do controle do prazo prescricional na
capa; RD 95334/16. Observação: existência de anotação do controle do prazo prescricional na capa; RD
95391/16. Observação: existência de anotação do controle do prazo prescricional na capa; RD 95445/16.
Observação: existência de anotação do controle do prazo prescricional na capa; RD 95405/16. Observação:
existência de anotação do controle do prazo prescricional na capa; RD 95247/16. Observação: existência de
anotação do controle do prazo prescricional na capa e RD 95450/16. Observação: existência de anotação do
controle do prazo prescricional na capa.
B) Sindicâncias em andamento: Sind nº 13/2016; Sind nº 4078/2017; Sind nº 12/16, ausência de controle de
prazo prescricional na capa dos autos e Sind nº 02/16.
A equipe entendeu por especificar melhor as constatações realizadas no seguinte procedimento:
1 – Número de registro e classe:

Processos Administrativos
Disciplinares nºs. 001/2016,
003/2016 e 004/2016
Objeto: descumprimento de determinações feitas pela Corregedoria-Geral, especialmente quanto à regularização de
atrasos processuais em inquéritos, bem como a não remessa de relatórios mensais e o registo em livro da
movimentação de inquéritos e processos.
Data dos fatos
Ano de 2015
Data do conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral
Ano de 2015
Data da instauração:
18.05.16, 18.05.16 e 20.05.16,
respectivamente.
Principais andamentos processuais: os processos administrativos disciplinares foram instaurados por portarias
distintas, mas, por decisão proferida em 22.07.16, nos autos do PAD nº 004/2016 (fl. 44), foram reunidos, após
requerimentos da defesa do processado sobre a conexão das infrações administrativas. Decisão tomada pela
Procurador-Geral de Justiça, em 20.09.16, aplicando a penalidade de censura, por três vezes. Determinação de
arquivamento em 16.11.16, após ciência dos interessados (fl. 276 verso).
Constatações: as portarias iniciais dos processos administrativos disciplinares, a despeito de se reportarem aos tipos
administrativos e aos relatórios produzidos nos procedimentos preliminares de apuração, não descrevem, no próprio
corpo do documento, a respectiva imputação fática com os detalhes necessários.
Sugestão de providências da CN: i) recomendar à Corregedoria-Geral a observância, na íntegra, do disposto no artigo
234 da Lei Complementar Estadual nº 141/96 - que impõe a "exposição circunstanciada do fato".
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2 – Número de registro e classe:
Sindicância nº 010/2016
Objeto: Apuração de desvio na atuação, decorrente de “perseguição política”
Data dos fatos
Ano de 2016
Data do conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral
06.06.16
Data da instauração:
15.08.2016
Principais andamentos processuais: o procedimento foi instaurado por decisão datada de 15.08.16. Notificado o
sindicado, houve a apresentação de minudentes informações pela defesa, em 26.08.16. Com as informações do
sindicado, foi dispensada a complementação da instrução da sindicância e elaborado relatório final, em 12.09.16.
Acolhimento do relatório final pelo Corregedor-Geral em 14.09.16.
Constatações: a comissão de sindicância deixou de cumprir as diligências inicialmente indicadas pelo Corregedor-Geral
(especialmente, a colheita da prova oral - fl. 03, parte final da portaria), justificando que as informações prestadas pelo
sindicado supriram a necessidade de complementação da instrução. Todavia, não foi oportunizado ciência da decisão à
parte reclamante.
Sugestão de providências da CN: i) recomendar à Corregedoria-Geral a notificação da decisão a todos os interessados inclusive à parte reclamante, evitando-se que o conhecimento do julgamento permaneça restrito aos órgãos internos
da Instituição.
3 – Número de registro e classe:

Processo Administrativo Disciplinar
nº 005/2016 (vinculado à
sindicância nº 005/2016 e à notícia
de fato nº 19/2016)

Objeto: não comparecimento em plantão
Data dos fatos
30.01.16.
Data do conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral
16.02.16
Data da instauração:
PAD instaurado em 07.07.16
Principais andamentos processuais: instauração ocorrida em 07.07.16, defesa apresentada em 21.06.16 e decisão de
arquivamento em 04 de outubro de 2016, com expedição de recomendação, proferida pelo Corregedor-Geral e
integrantes da comissão processante (fl. 166). Despacho do Procurador-Geral de Justiça, acolhendo parecer da
assessoria - que questionou a decisão proferida pela comissão.
Constatações: despacho do Procurador-Geral de Justiça, acolhendo pronunciamento da Coordenadoria Jurídica
Administrativa, solicitando os autos da Corregedoria-Geral para decisão (fl. 174), a teor do disposto no artigo 247 da
Lei Complementar Estadual nº 141/96.
Observações: decisão proferida pelo Procurador-Geral de Justiça, apontando a necessidade de reformar a Lei
Complementar Estadual nº 141/96 no que diz respeito ao regime disciplinar (para permitir a transação em infrações
leves e para agravar as penalidades dos desvios mais graves) - (fl. 201).
Sugestão de providências da CN: i) recomendar à Corregedoria-Geral que remeta os autos ao Procurador-Geral de
Justiça para o cumprimento do artigo 247 da Lei Complementar Estadual nº 141/96.

4 – Número de registro e classe:
Objeto: Negligência no exercício da função.
Data dos fatos
Data do conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral

PAD nº 20497/2014-3/PGJ

27.06.13
Autos instaurados por decisão da
Procuradoria-Geral de Justiça.
Data da instauração:
29.01.2014
Principais andamentos processuais: instauração do procedimento em 29.01.14; defesa prévia ofertada em 21.02.14;
deliberação da comissão pela aplicação de penalidade de advertência em 10.04.14; deliberação final do Conselho
Superior do Ministério Público em 29.05.14, com decisão de absolvição.
Constatações: procedimento com tramitação regular
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5 – Número de registro e classe:
Notícia de Fato: 023/2016
Objeto: Não atendimento ao público e falta de impulsionamento de procedimentos investigatórios.
Data dos fatos
Janeiro de 2016
Data do conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral
03.03.16
Data da instauração:
03.03.16
Principais andamentos processuais: termo de declarações dos reclamantes colhido em 03.03.16; esclarecimentos do
promotor de justiça em 23.03.16; parecer pelo arquivamento, com recomendações, em 06.04.16; decisão do
Corregedor-Geral em 06.04.16.
Constatações: notícia de fato que culminou com o arquivamento do procedimento, acompanhado de recomendação.
Em que pese a determinação do Corregedor-Geral para informações complementares, os autos foram ao arquivo.
Todavia, há anexado, apenas na contracapa dos autos, a resposta do membro do Ministério Público.
Sugestão de providências da CN: i) recomendar à secretaria da Corregedoria-Geral que certifique o cumprimento de
todas as determinações constantes da decisão do Corregedor-Geral antes de proceder ao arquivamento - evitando-se,
inclusive, que documentos permaneçam anexados apenas à contracapa dos autos.
6 – Número de registro e classe:
PAD nº 002/2016
Objeto: Extrapolação de prazos processuais e falta de envio de relatório estatístico.
Data dos fatos
Ano de 2015
Data do conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral
15.04.2015
Data da instauração:
20.05.2015
Principais andamentos processuais: instauração do processo administrativo disciplinar em 20.05.2015; defesa do
processado em 08.06.16; aditamento da portaria inicial em 11.07.16; complemento da defesa em 22.07.16; relatório
conclusivo em 12.09.16; despacho do Procurador-Geral de Justiça em 16.09.16, convertendo o feito em diligência;
decisão do Procurador-Geral de Justiça, com aplicação de censura, em 17.10.16.
Constatações: pós a decisão do PGJ, o Corregedor-Geral fez consignar que os autos somente devem retornar ao órgão
depois da certidão de trânsito em julgado (fl. 248 verso). Por seu turno, a Procuradoria-Geral de Justiça asseverou que
a Corregedoria-Geral não procedeu à adequada intimação do processado (fl. 255).
Sugestão de providências da CN: Não há
7 – Número de registro e classe:

Procedimento Investigatório
Criminal nº 095/2009/PGJ

Objeto: Crime descrito na Lei Federal nº 8.137/90
Data dos fatos
Data do conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral

Ano de 2000
procedimento que tramitou
somente perante a ProcuradoriaGeral de Justiça.

Data da instauração:
30.11.2009
Principais andamentos processuais: instauração do PIC em 30.11.09 e arquivamento em 27.01.15, após diligências
voltadas à verificação dos procedimento fiscais.
Constatações: inexistência de notícia de apuração do fato na esfera disciplinar.
Observações: necessidade de análise da integralidade do procedimento, visando averiguar os reflexos administrativos
e comunicação dos fatos à Corregedoria-Geral.
Sugestão de providências da CN: PIC nº 095/2009: necessidade de solicitação de cópia integral para análise da
Corregedoria Nacional, porquanto não foi possível identificar, na própria correição, dada a complexidade do
procedimento (sonegação fiscal supostamente perpetrada por membro do Ministério Público), a existência de
comunicação da infração penal à Corregedoria-Geral para apreciação da questão administrativa (especialmente,
aspectos relativos ao reflexo da falsidade na conduta exigida de membros da Instituição e a existência, ou não, de
prescrição do ilícito funcional).
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8 – Número de registro e classe:
Notícia de Fato nº 229/2015
Objeto: Omissão de membro do Ministério Público em investigações.
Data dos fatos
Ano de 2015
Data do conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral
06.05.2015
Data da instauração:
13.05.2015
Principais andamentos processuais: despacho inicial em 14.05.15 e decisão em 09.06.15.
Constatações: a reclamação está centrada na omissão de membro do Ministério Público em investigar fatos
denunciados pelo reclamante à unidade ministerial. Pela Corregedoria-Geral foram expedidas notificações para a
comprovação do protocolo das denúncias formalizadas à Promotoria de Justiça - objeto da insurgência. Diante da
ausência de manifestação dos reclamantes, os autos foram arquivados. Ainda, de rigor registrar que existem
comprovantes de notificação apenas anexados na contracapa dos autos.
Observações: o encargo de apurar notícias de irregularidades incumbe à Corregedoria-Geral - órgão encarregado de
investigar a conduta funcional de membros, independentemente do concurso da parte denunciante.
Sugestão de providências da CN: i) recomendar à Corregedoria-Geral que não transmita o ônus da investigação à parte
reclamante quando possível delinear, com apenas notícia inicial, o fato que deve ser objeto de apuração.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Na Notícia de Fato nº 229/2015 – CGMP, analisada por este conselho, foi sugerido
“recomendar à Corregedoria-Geral que não transmita o ônus da investigação à parte reclamante quando possível
delinear, com apenas notícia inicial, o fato que deve ser objeto de apuração”. Este órgão correicional entende que
utilizou, no caso, a técnica mais adequada à situação. Todavia, atento à recomendação do Corregedor Nacional, agirá
com mais zelo no desempenho de suas funções institucionais em casos correlatos.

9 – Número de registro e classe:
Notícia de Fato nº 033/2016
Objeto: Suposto descumprimento de ordem judicial
Data dos fatos
Junho de 2016
Data do conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral
11.04.16
Data da instauração:
15.04.16
Principais andamentos processuais: instauração do procedimento em 18 de abril de 2016, após colheita de
depoimento em 11 de abril de 2016 com a respectiva reclamação; manifestação do Procurador-Geral de Justiça
Adjunto, na condição de reclamado, em 18 de abril de 2016; decisão de arquivamento, proferida em 09.05.16, com
remessa de cópia ao CNMP para apuração do fato.
Constatações: diante da divergência entre os órgãos da Administração Superior, houve a remessa de cópia da
reclamação à Corregedoria Nacional - que arquivou o expediente (autos nº 332/2016).
Sugestão de providências da CN: não há
10 – Número de registro e classe:

PAD 06/16

Objeto: fornecimento de dados pessoais de acessos aos sistemas do MP (login e senha) para uso de servidor que
supostamente teria beneficiado outros servidores no sistema de registro de frequência (simulação de presença) e
ausência de residência na comarca (portaria de aditamento de 16/11/16, fl. 224/225)
Data dos fatos
Data do conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral
Data da instauração:
Constatações: procedimento com tramitação regular.
Observações: em razão do aditamento da portaria do PAD com a descrição de
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devolução de prazo e reabertura da instrução processual.
Sugestão de providências da CN: instaurar RD para acompanhar o PAD, em razão da gravidade dos fatos. Cópia
integral do PAD em mídia anexa.

10.5. Observações:
1. Os procedimentos (processos administrativos, sindicâncias e notícias de fato) dispõem, em regra, de
boa organização e célere tramitação.
2. Os procedimentos culminam com pareceres da assessoria da Corregedoria-Geral sempre marcados
pela aprofundada e consistente análise do objeto da investigação, seja no aspecto fático, seja no
aspecto jurídico.
3. Procedimentos vistoriados, sem necessidade de outras ponderações específicas: NF nº 110/2015, NF
nº 10/2016, NF nº 16/2016, NF nº 203/2014, NF nº 191/2015, NF nº 22/2016, NF nº 124/2015 e PIC nº
053/2014.
Providências genéricas:
4. Boa prática: atuação da Procuradora de Justiça Iadya Gama Maio, no exercício da correição
permanente, ao indicar 05 (cinco) inquéritos civis com possíveis irregularidades/ausência de
resolutividade, ensejando, assim, apuração dos casos individuais pela Corregedoria-Geral.
5. Não foi constatada a existência de fatos muitos graves sob apuração. A atuação correcional do órgão
é célere e objetiva; os procedimentos seguem ótimo fluxo procedimental e os pronunciamentos são
muito bem fundamentados. O órgão desempenha bem o seu papel de orientação e aperfeiçoamento, o
que pode ser aferido nos diversos procedimentos que são instaurados como desdobramentos de
correições realizadas, bem como de vários outros em que há arquivamento com expedição de
recomendação e/ou orientação. Observou-se, ainda, a instauração de vários procedimentos com base na
correição permanente a cargo dos membros do 2º grau. Verificou-se que não há rotina de registro do
prazo prescricional na capa dos procedimentos, o que contraria a Resolução nº CNMP nº 068/11,
constatando-se a ausência de sua anotação na grande maioria dos procedimentos em andamento,
inclusive sindicâncias e PADS – e também nos arquivados -, excetuadas as Reclamações Disciplinares,
que são os procedimentos mais recentes, onde há anotação, a lápis, do termo final do prazo
prescricional.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Em relação aos processos ainda em andamento que não tinham
fixado na capa o prazo prescricional, deve ser esclarecido que todos já foram devidamente regularizados, com as datas
de prescrição expressas, em atendimento ao disposto no art. 2º da Resolução n. 068 do E. Conselho Nacional do
Ministério Público. O fato de ser posto em grafite, de maneira provisória, como verificado pela equipe de correição,
decorre da necessidade de confirmação desse prazo por parte dos membros que analisam os respectivos feitos.

6. Constatou-se que a Corregedoria não adota uma rotina padronizada de ciência do noticiante acerca
do desfecho do procedimento, sendo em que muitos casos o noticiante não é informado sobre o
resultado da denúncia, o que foi verificado inclusive em Processos Administrativos Disciplinares e
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Sindicâncias (abaixo listados). Observou-se, também, do regimento disciplinar da LOMPRN, a exiguidade
do prazo prescricional (1 ano) da persecução administrativa quanto às faltas puníveis com as penas de
advertência e censura, bem como a limitação das hipóteses de aplicação das penalidades de censura,
restrita à hipótese de reincidência em falta já punida com advertência, e de suspensão, restrita à
hipótese de violação das proibições, aspecto que permite, a título de exemplo, a punição inadequada e
desproporcional - com advertência - de grave descumprimento de dever funcional no caso de infrator
primário, sendo recomendável a alteração da legislação vigente com relação aos pontos ora
relacionados.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). No tocante à ausência de comunicação de arquivamento de autos
aos representantes, observa-se que, de fato, em alguns procedimentos, não foi dada ciência ao noticiante por equívoco
da secretaria decorrente dos termos genéricos das respectivas decisões o que, inclusive, já fora regularizado. Noutros
casos, observa-se que os autos de procedimentos disciplinares foram instaurados de ofício, havendo ciência do
arquivamento apenas aos representados, encaminhando-se a cópia do parecer e decisão por meio do e-mail
institucional (cujo uso obrigatório foi regulamentado pela Resolução nº 117/2014-PGJ e pela Resolução nº 002/2016CGMP). Quanto ao PAD nº 001/2015-CGMP, observa-se que a ciência das partes sobre a decisão de arquivamento do
feito, segundo o entendimento do, à época, Corregedor-Geral, não competia à Corregedoria-Geral, tendo em vista que o
referido ato é da competência do Procurador-Geral de Justiça a teor do art. 249, I, da Lei Complementar Estadual nº
141/1996.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). no tocante à exiguidade do prazo prescricional da persecução administrativa
quanto às faltas puníveis com as penas de advertência e censura, tramita atualmente neste MPRN o Processo
Administrativo nº 98.083/2014, que trata da criação de grupo de trabalho para estudar e sugerir mudanças no regime
disciplinar dos membros deste Ministério Público, a fim de subsidiar futuro anteprojeto de lei complementar de
alteração do Estatuto do MPRN, a ser submetido ao Colégio de Procuradores de Justiça e, na sequência, ao Poder
Legislativo estadual, de modo que os prazos prescricionais das infrações disciplinares podem ser objeto da cogitada
alteração legislativa.

12.

Estágio Probatório

Forma do acompanhamento (físico ou eletrônico): O controle de distribuição das peças produzidas pelos
Membros em estágio probatório é efetuado por meio de planilha eletrônica, quanto às peças envidas, estas
são remetidas por meio físico ou digital.
2.Periodicidade do acompanhamento e da resposta: Mensal.
3. Atribuição de conceitos: São atribuídos os seguintes conceitos nas avaliações de estágio probatório:
Insuficiente, Regular, Bom, Muito Bom e Ótimo.
4. Avaliação psicológica ou psiquiátrica dos membros em estágio probatório: Não há previsão legal.
5. Correição pessoal dos membros em estágio probatório: Sem prejuízo das inspeções ordinárias, o Membro
em estágio probatório, também, é correicionado pelo menos 3 (três) meses antes da data prevista do término
do estágio probatório.
6. Acompanhamento da participação dos membros em estágio probatório em Plenários do Tribunal do Júri:
O acompanhamento se dá com a remessa mensal por parte dos vitaliciandos, da ata da sessão do júri.
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7. Controle de causas suspensivas de vitaliciamento: Efetuado por meio do Sistema de RH, da Diretoria de
Gestão de Pessoas, onde são contabilizados os dias de afastamento que ensejem abatimento na contagem do
prazo de vitaliciamento.
8. Procedimento para impugnação ao vitaliciamento (fluxo): 3 (três) meses antes da data prevista para
término do estágio probatório, a Corregedoria-Geral efetua a autuação de procedimento denominado
“Processo de Vitaliciamento” no qual são juntados os documentos abaixo:
01. Folha de informações
02. Relatório da Corregedoria-Geral
03. Certidão da diretoria de gestão de pessoas
04. Resolução de nomeação
05. Relação dos relatórios mensais enviados
06. Ficha de conceitos e cópias das avaliações
07. Documentos apresentados pelo promotor de justiça:
07.1. Declaração do promotor de justiça (art. 3º da Res. 5/2006-CSMP);
07.2. Certidão da secretaria da promotoria de justiça em que exerce suas funções;
07.3. Certidão das secretarias judiciárias junto às quais atua.
08. Certidão da coordenadoria jurídica quanto a eventuais procedimentos investigatórios criminais
09. Relatório de visita de correição
10. Correição permanente
11. Participação em cursos obrigatórios para fins de vitaliciamento:
11.1. Relação dos cursos;
11.2. Avisos da Corregedoria-Geral;
11.3. Relatórios de participação.
12. Peças destacadas
No “Relatório da Corregedoria-Geral”, há manifestação pelo vialiciamento ou não do membro em estágio
probatório.
O processo em seguida é remetido para o Conselho Superior do Ministério Público – CSMP o qual é
distribuído a um dos conselheiros para relatoria e posterior apreciação em sessão do CSMP objetivando a
aprovação ou impugnação ao vitaliciamento.
Fluxo:
1. Corregedoria-Geral (Autuação e elaboração de relatório opinando pela aprovação ou impugnação ao
vitaliciamento);
2. Secretaria do CSMP (Distribuição do processo a um dos conselheiros);
3. Gabinete do Conselheiro (Relatoria);
4. Sessão do CSMP (Votação pela aprovação ou impugnação ao vitaliciamento);
5. Secretaria do CSMP (Arquivamento ou recurso ao Colégio dos Procuradores de Justiça).
9. Exame dos procedimentos de acompanhamento do estágio probatório: Conforme observações.
10. Participação da Corregedoria-Geral no curso de formação dos membros: Sim, conforme Resolução
Conjunta n.º 1/2010–PGJ/CGMP, art. 9º, parágrafo único.
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O quadro total de membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte é de 234 (trezentos e dois).
Providos, são duzentos (200) Promotores de Justiça e dezessete (11) Procuradores de Justiça. Importa destacar,
ainda, que apenas um (01) Promotor de Justiça encontra-se em estágio probatório: Doutora Tiffany Mourão
Calavari de Lima, nomeada pela Portaria n.° 236/2014, datada de 18.06.2014, com início das atividades em
25.06.2014.
A Lei Complementar n.° 141/96, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Norte, trata do estágio probatório no seu Capítulo IV – “Do Estágio Probatório” –, mais especificamente nos
artigos 113 e 114. Diz o referido diploma legal: “Nos dois primeiros anos de exercício no cargo, o membro do
Ministério Público terá seu trabalho e sua conduta examinados pelos órgãos da Administração Superior do
Ministério Público, a fim de que venha a ser, ao término desse período, confirmado ou não na carreira” (artigo
113, “caput”). Para esse exame, o Corregedor-Geral do Ministério Público determinará, através de ato, aos
Promotores de Justiça em estágio probatório, a remessa de cópias de trabalhos jurídicos apresentados e de
relatório e outras peças que possam influir na avaliação de desempenho funcional (parágrafo único do artigo
113). O Corregedor Geral do Ministério Público, três meses antes de decorrido o biênio, remeterá ao Conselho
Superior relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional do Promotor de Justiça, concluindo,
fundamentadamente, pela sua confirmação ou não, com base nos seguintes requisitos: I – idoneidade moral; II –
disciplina; III – dedicação ao trabalho; IV – eficiência no desempenho das funções” (artigo 114, incisos). Se a
conclusão do relatório for desfavorável à confirmação, o Conselho Superior do Ministério Público ouvirá, no
prazo de dez dias, o Promotor de Justiça interessado, que exercerá ampla defesa (§ 1° do artigo 114). Esgotado o
prazo, com a defesa ou sem ela, e produzidas as provas requeridas, o Conselho Superior do Ministério Público,
após sustentação oral facultada ao Promotor de Justiça interessado, pelo tempo de trinta minutos, decidirá pelo
voto de dois terços dos seus membros, excluído da votação o Corregedor Geral do Ministério Público (§ 2° do
artigo 114). Os membros do Conselho Superior do Ministério Público e do Colégio de Procuradores poderão
impugnar, por escrito e motivadamente, a proposta de confirmação contida no relatório do Corregedor Geral do
Ministério Público (§ 3° do artigo 114). O prazo para impugnação será de quinze dias a contar do recebimento do
relatório pelo Conselho Superior, ou de sua cópia pelo Colégio de Procuradores, a qual será entregue mediante
recibo enviado pelo Procurador-Geral de Justiça, aplicando-se, no que couber, os parágrafos anteriores, inclusive
quanto à vedação do direito de voto ao impugnante (§ 4° do artigo 114). Durante a tramitação do procedimento
de impugnação, seja por iniciativa do Procurador de Justiça ou do Corregedor-Geral do Ministério Público,
suspende-se o exercício funcional do membro do Ministério Público, sem prejuízo de sua remuneração,
contando-se, para todos os efeitos, o tempo do afastamento em caso de vitaliciamento (§ 5° do artigo 114). O
Conselho Superior do Ministério Público decidirá o procedimento de impugnação no prazo de sessenta dias, e o
Colégio de Procuradores decidirá eventual recurso no prazo de trinta dias (§ 6° do artigo 114). O ProcuradorGeral de Justiça comunicará, no prazo de cinco dias, ao Colégio de Procuradores, a decisão do Conselho Superior
contrária a confirmação para efeito de exoneração deste (§ 7° do artigo 114).
São considerados como efetivo exercício, para todos os efeitos legais, exceto para vitaliciamento, os dias em que
o membro do Ministério Público estiver afastado de suas funções em razão de: a) licenças, b) férias, c) cursos ou
seminários de aperfeiçoamento e estudos, no País ou no exterior, de duração máxima de dois anos e mediante
prévia autorização do Conselho Superior do Ministério Público, d) período de trânsito, e) disponibilidade
remunerada, exceto para promoção, em caso de afastamento decorrente de punição, f) designação do
Procurador Geral de Justiça para: f.1) realização de atividade de relevância para a Instituição, f.2) direção do
CEAF, CAOs e participação em Grupos de Atuação Especial, f.3) exercício de função gratificada ou cargo em
comissão, g) exercício de cargo ou de funções de direção de associação representativa de classe, h) desempenho
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de função eletiva, ou para concorrer a respectiva eleição, i) cessão a órgão público, j) convocação para serviço
militar ou outros serviços por lei obrigatórios, k) outras hipóteses previstas em lei .
A Resolução n.° 01/2007, da Corregedoria-Geral do Ministério Público, por seu turno, que aprovou o Regimento
Interno da Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, também trata do estágio
probatório no plano normativo. Consta do artigo 15: “O processo de estágio probatório deverá atender ao
disposto nos artigos 113 e 114 da Lei Complementar n.° 141/96 e Resolução n.° 59/97, sendo esta última parte
integrante deste Regimento Interno.” Os relatórios de estágios probatórios que não atenderem as exigências
legais poderão ser convertidos em diligências (artigo 16). O Corregedor-Geral poderá convocar os Promotores de
Justiça em estágio probatório, individual ou coletivamente, sempre que entender necessário, para transmitir-lhe
orientações visando ao seu aperfeiçoamento funcional, bem como para solicitar-lhes esclarecimentos de fatos ou
situações relacionadas com o exercício das funções do cargo (artigo 17). A correspondência relativa ao estágio
probatório, bem como o expediente e o processo respectivo terão caráter reservado (artigo 18).
Há, também, previsão normativa relativa ao estágio probatório na Resolução Conjunta n.° 01/2015-PGJ/CGMP,
ao dispor sobre o “Regulamento do Estágio Probatório e de Adaptação na Carreira do Ministério Público do
Estado do Rio Grande do Norte.” A referida resolução consagra que cabe à Corregedoria-Geral do Ministério
Público acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte
durante o biênio de prova (artigo 1°). O Procurador-Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores de Justiça, o
Conselho Superior do Ministério Público e a Corregedoria-Geral do Ministério Público avaliarão a conduta e a
atividade funcional dos membros do Ministério Público, durante o período do estágio probatório, para efeito de
vitaliciamento ou não confirmação na carreira, observados os seguintes critérios: I – idoneidade moral; II –
disciplina; III – dedicação ao trabalho; IV – eficiência no desempenho de suas funções (artigo 2°, incisos). Para
acompanhamento da atuação dos Promotores de Justiça em estágio probatório, a Corregedoria-Geral do
Ministério Público poderá valer-se dos instrumentos legais dispostos na Lei Complementar n.° 141/96, tais como:
inspeções, correições, análise dos trabalhos remetidos e outros meios ao seu alcance, todos de caráter reservado
(artigo 2°, § 1°). Na avaliação feita pela Corregedoria-Geral do Ministério Público serão, ainda, consideradas as
observações resultantes das inspeções permanentes realizadas pelos Promotores de Justiça, quando do exame
dos autos em que o Ministério Público tenha atuado (artigo 2°, § 2°). A permanência na carreira e o
vitaliciamento do membro do Ministério Público serão deliberados pelo Conselho Superior do Ministério Público
(artigo 2°, § 3°). No período do estágio probatório serão avaliados os aspectos moral, pessoal, profissional e
familiar do membro do Ministério Público, servindo as conclusões constantes do relatório final de vitaliciamento
emitido pela Corregedoria-Geral do Ministério Público de subsídio à decisão do Conselho Superior do Ministério
Público (artigo 2°, § 4°). Para o efetivo acompanhamento do estágio probatório a Corregedoria-Geral do
Ministério Público manterá, para cada membro, prontuário permanente atualizado (artigo 3°). Durante o estágio
probatório, os Promotores de Justiça remeterão, no mesmo prazo previsto em lei para o envio do relatório
estatístico mensal de atividades, cópias dos trabalhos jurídicos desenvolvidos em áreas judiciais e/ou
extrajudiciais, além de outras peças que possam influir na avaliação de desempenho funcional (artigo 4°). Os
relatórios de estágio probatório que não atenderem às exigências legais poderão ser convertidos em diligência
(artigo 5°). O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá convocar os Promotores de Justiça em estágio
probatório, individual ou coletivamente, sempre que entender necessário, para transmitir-lhes orientações
visando ao seu aperfeiçoamento funcional, bem como para solicitar-lhes esclarecimentos de fatos ou situações
relacionadas com o exercício das funções do cargo, em data marcada com pelo menos cinco dias de
antecedência (artigo 6°). Ao assumir suas funções na Promotoria de Justiça para o qual foi designado, o Promotor
de Justiça Substituto fará imediata comunicação à Procuradoria-Geral de Justiça e à Corregedoria-Geral do
Ministério Público, acompanhada de declaração sobre a situação dos serviços que lhes forem afetos (artigo 10,
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“caput”). O período do estágio probatório é contado da data em que o membro do Ministério Público assumir o
efetivo exercício do seu cargo, computando-se, para tal fim, o período do estágio de adaptação (artigo 10, § 1°).
Enquanto submetido ao estágio probatório, o membro do Ministério Público não poderá afastar-se do exercício
do cargo (artigo 11). O estágio probatório não será interrompido pela eventual promoção ou remoção do
Promotor de Justiça Substituto (artigo 11, § 1°). As movimentações de que falam o parágrafo anterior não
garantirão ao membro do Ministério Público submetido ao estágio probatório a confirmação na carreira se o
relatório final da sua avaliação for desfavorável (artigo 11, § 2°). O Corregedor-Geral do Ministério Público, três
meses antes de decorrido o biênio de prova, remeterá ao Conselho Superior do Ministério Público relatório
circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional dos Promotores de Justiça em estágio probatório,
concluindo, fundamentadamente, pela sua confirmação, ou não, na carreira (artigo 12°). Para fim de avaliação, o
membro do Ministério Público em estágio probatório remeterá à Corregedoria Geral, até o 16º dia do mês
subsequente, o relatório mensal de suas atividades, instruído com cópia de todos os trabalhos desenvolvidos na
área judicial e extrajudicial (artigo 13, “caput”). Na hipótese de atuação em julgamento do Tribunal de Justiça, no
prazo de trinta dias, contado do término da reunião, deverá ser remetido relatório à Corregedoria-Geral do
Ministério Público, discriminando os processos submetidos a julgamento, com cópias das atas das sessões
realizadas, acompanhadas das decisões proferidas pelo Juiz-Presidente (artigo 14). O Corregedor-Geral do
Ministério Público, auxiliado pelos Promotores-Corregedores, à vista das cópias dos trabalhos encaminhados,
examinará a atuação funcional de cada Promotor de Justiça, emitindo um dos seguintes conceitos: ótimo, muito
bom, bom, regular e insuficiente (artigo 18, “caput”). Para efeito de emissão dos conceitos acima, serão
considerados, entre outros, os seguintes dados: a) forma gráfica e qualidade da redação, b) adequação técnica e
sistematização lógica, c) conteúdo jurídico, combatividade e poder de convencimento (artigo 18, § 1°). O parecer
subscrito pelo Promotor-Corregedor, após aprovado pelo Corregedor-Geral, será remetido ao Promotor de
Justiça em estágio probatório e a arquivado em seu assentamento funcional (artigo 18, § 2°). Cada conceito será
anotado na ficha individual de acompanhamento e evolução funcional, da qual constarão dados qualificativos
completos do Promotor de Justiça em estágio probatório, além da sua fotografia (artigo 18, § 3°). Deverão ser
anotadas também as referências de correição permanente, procedidas pelos Procuradores de Justiça, bem como
aquelas constantes de visitas de correição e correição feitas pela Corregedoria-Geral do Ministério Público (artigo
18, § 4°). O Promotor de Justiça em estágio probatório, que receber conceito regular à sua atuação funcional,
será comunicado, pessoalmente, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público e/ou pelos PromotoresCorregedores, com vistas à melhoria ou aperfeiçoamento de seu trabalho (artigo 19). O Promotor de Justiça, em
estágio probatório, que receber conceito insuficiente ou conceito regular em meses seguidos, será acompanhado
e orientado pessoalmente, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público e/ou pelos Promotores-Corregedores,
com vistas à melhoria e aperfeiçoamento de seu trabalho (artigo 20, “caput”). O membro do Ministério Público
em estágio probatório deverá comparecer às reuniões realizadas pelo Procurador-Geral de Justiça e/ou pelo
Corregedor-Geral do Ministério Público, quando previamente convocados (artigo 24).
A Resolução Conjunta n.° 01/2015-PGJ/CGMP, por seu turno, deu “nova redação ao artigo 13 da Resolução
Conjunta n.° 01/2010-PGJ/CGMP, passando admitir, no estágio probatório, a avaliação mensal por amostragem
das peças produzidas.” Consta da referida resolução que, se realizadas seis avaliações mensais, o membro não
tiver recebido o conceito regular ou insuficiente, a avaliação passará a ser feita por amostragem de peças,
mediante o envio de cópias para a Corregedoria-Geral, por meio impresso ou digital, de 1/3 a 2/3 das peças
processuais e extrajudiciais produzidas no mês, com preferência para as peças sobre direitos coletivos, matéria
criminal e prioridades legais. A fração de envio será definida pelo próprio membro do Ministério Público em
estágio probatório, podendo a Corregedoria-Geral solicitar o envio de peças complementares caso haja queda no
conceito mensal, falta de representatividade nas peças ou outro motivo relevante.
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Transcreve-se, a título de ilustração, a conclusão de relatório parcial de estágio probatório de membro do
Ministério Público, Doutora Tiffany Mourão Cavalari de Lima, titular do 3° cargo da Promotoria de Justiça de
Assu, relativo ao mês de abril de 2016, a saber:
“RECOMENDAÇÕES.
a)
Proceder à revisão ortográfica e redacional das peças desenvolvidas, antes da devolução da manifestação
ministerial à secretaria do Ministério Público e/ou à secretaria judicial, oportunizando, assim, a correção de eventuais
erros gramaticais ou de mera digitação. Sabe-se que o excesso de trabalho compromete a qualidade das peças, no
entanto, faz-se necessária uma revisão do texto digitado antes de proceder à devolução dos autos.
b)
Fazer uma análise mais acurada da notícia de fato e verificar se há elementos para instauração de PP, IC
ou PIC. Não existindo, observar o prazo de trinta dias para analisá-la, contados da data da sua apresentação,
prorrogável uma vez, fundamentadamente, por igual período.
CONCEITO DO MÊS AVALIADO; ÓTIMO.”

A remessa das peças produzidas pelo membro do Ministério Público em estágio probatório é feita via pen drive,
e-mail ou meio físico.
São quatro Promotores de Justiça que assessoram o Corregedor-Geral. Há a figura, também, do Corregedor
Adjunto – Procurador de Justiça –, que atua de forma exclusiva na Corregedoria-Geral, com atribuições
delegadas e concorrentes pelo Corregedor-Geral.
Não se faz sensível, ao longo do biênio de prova, obrigatoriedade, de natureza legal ou normativa, no sentido de
que o Promotor de Justiça em estágio probatório tenha que, efetivamente, realizar trabalhos de plenário no
Tribunal do Júri.
Não há previsão na legislação de regência – Lei Complementar n.° 141/96, Regimento Interno da CorregedoriaGeral e Resolução Conjunta n.° 01/2015-PGJ/CGMP – da realização de inspeções/correições nos Promotores de
Justiça em estágio probatório. As inspeções nos referidos cargos são consectárias do calendário geral de
correição.
Há, no histórico do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, notícia de não vitaliciamento de
membro em estágio probatório. Mais especificamente do Doutor Vicente de Holanda, exonerado no final da
década de noventa.
Não há avaliação psicológica ou psiquiátrica dos Promotores de Justiça ao longo do estágio probatório. Sequer há
exame psicotécnico para fins de ingresso.
Há prévio curso de adaptação dos Promotores de Justiça em estágio probatório pelo período de trinta dias. No
período do estágio de adaptação, o Promotor de Justiça Substituto presta auxílio nas Promotorias de Justiça, sob
a supervisão da Corregedoria-Geral. Aliás, o planejamento, a organização e a operacionalização das atividades
complementares oferecidas aos Promotores de Justiça durante o estágio de adaptação serão levadas a efeito por
comissão especificamente constituída para tal finalidade, presidida pelo Corregedor-Geral do Ministério Público
e auxiliada pelos Promotores-Corregedores.
Observações/Sugestões:
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1° Cuidar para que todos os Promotores de Justiça ao longo do biênio de prova 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.
3° Disciplinar no plano normativo a exigência de que os membros do Ministério Público em estágio
probatório sejam submetidos, ao menos, a uma correição/correição durante o biênio de prova.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte possuía em
Janeiro de 2017, em seu quadro de membros, 11 (onze) Procuradores de Justiça e 200 (duzentos) Promotores de Justiça.
Quanto a “Observações/Sugestões: 1º Cuidar para que todos os Promotores de Justiça ao longo do biênio de prova
realizem trabalhos no Plenário do Tribunal do Júri. 2º É recomendável que ao longo do estágio probatório os
Promotores de Justiça tenham acompanhamento psicológico/psiquiátrico. 3º Disciplinar no plano normativo a exigência
de que os membros do Ministério Público em estágio probatório sejam submetidos, ao menos, a uma
correição/correição durante o biênio de prova”. A Corregedoria-Geral enviará ao Procurador-Geral de Justiça,
expediente sugerindo as adequações normativas elencadas no item. Todavia, destaque-se que, embora não conste
expressamente a obrigatoriedade de visita de correição em ato normativo próprio para os membros em estágio
probatório, tal prática é prevista e observada pela Corregedoria-Geral, conforme artigo 34, I, da Lei Complementar nº
141/961;

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). É mencionada a Resolução nº 01/2007 como sendo a norma infralegal que dispõe
sobre o Regimento Interno da CGMP, no entanto, o RI/CGMP vigente é a Resolução nº 001/2012 – CGMP, de
28/06/2012, que revogou o antigo RI (Resolução nº 01/2007). O mesmo equívoco pode ser verificado na página 18.
Quanto a não-realização de sessões do Tribunal do Júri por promotores de Justiça em estágio probatório: o estágio
probatório dos membros do MPRN é disciplinado nos arts. 113 e 114 da sua Orgânica e Estatuto (Lei Complementar
Estadual nº 141/1996), que não prevê tal obrigatoriedade, de modo que é possível que, ao longo do biênio probatório, o
membro do MP novato não seja lotado em órgão de execução com atribuição perante o Tribunal do Júri. Cabe registrar,
por oportuno, que o art. 50, inciso XXIII, estabelece que é dever do promotor de Justiça em matéria criminal (esteja ou
não em estágio probatório) “remeter à Corregedoria do Ministério Público, no prazo de trinta dias, contado do término
da reunião do Tribunal do Júri, relatório discriminando os processos submetidos a julgamento com a qualificação dos
réus, natureza dos crimes, lugar e data em foram praticados e fundamento dia sentença, bem como a especificação dos
recursos interpostos” – esta Procuradoria-Geral, contudo, desconhece se a CGMP efetivamente fiscaliza o cumprimento
desse dever funcional específico.
Quanto a inexistência de exame psicotécnico para fins de ingresso na carreira do Ministério Público: o art. 109 da
LOMPRN relaciona os requisitos para o ingresso na carreira do MPRN, dentre eles “gozar de higidez física e mental,
devidamente comprovadas por laudo da Junta Médica Oficial do Estado, realizado por requisição do Ministério Público”
(inciso VI). Trata-se de exame médico genérico, uma vez que não há previsão legal específica para um exame
psicotécnico e, como é cediço, a Súmula Vinculante nº 44, do Supremo Tribunal Federal, dispõe que “só por lei se pode
sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.

1
Art. 34. Compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público, dentre outras atribuições: I - realizar correições e inspeções nas Promotorias de Justiça,
pelo menos uma vez por ano, remetendo relatório reservado ao Colégio de Procuradores de Justiça; (...)
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13.

Correições e Inspeções

A disciplina da atividade fiscalizatória dos membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte
encontra referência na Lei Complementar n.° 141/96, no Título III – “Do Regime Disciplinar” –, Capítulo I –
“Disposições Gerais” –, Seção I – “Das Correições”. Reza o artigo 207, incisos, do referido diploma legal que a
atividade funcional dos membros do Ministério Público está sujeita a: a) correição permanente, b) visita de
correição, c) correição ordinária, d) correição extraordinária. Qualquer pessoa poderá reclamar ao Corregedor
Geral do Ministério Público sobre abuso, erro ou omissão de membro do Ministério Público sujeito à correição
(artigo 207, parágrafo único). A correição permanente será procedida pelos Procuradores de Justiça ao examinar
os autos em que devam oficiar (artigo 208). O Corregedor Geral do Ministério Público, de ofício ou à vista das
informações enviadas pelos Procuradores de Justiça e pelos Promotores Corregedores, fará aos Promotores de
Justiça, oralmente ou por escrito, em caráter reservado, as recomendações ou considerações que julgar cabíveis,
dando-lhe ciência dos elogios (parágrafo único do artigo 208). As visitas de correição serão realizadas,
periodicamente em caráter informal pelo Corregedor Geral do Ministério Público ou pelos Promotores de Justiça
Corregedores (artigo 209, “caput”). A correição ordinária será efetuada pelo Corregedor Geral do Ministério
Público para verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade dos membros do Ministério Público
no exercício de suas funções, bem como o cumprimento das obrigações legais e das determinações da
Procuradoria-Geral e da Corregedoria-Geral (artigo 210, “caput”). A Corregedoria Geral do Ministério Público
realizará, anualmente, nas Promotorias, correições ordinárias (§1° do artigo 210). A correição ordinária realizada
em Procuradorias somente será procedida pelo Corregedor-Geral (§ 2° do artigo 210). A correição extraordinária
será realizada pelo Corregedor Geral do Ministério Público ou pelos Promotores de Justiça Corregedores, de
ofício ou por provocação dos órgãos da Administração Superior (artigo 211, “caput”). Concluída a correição, o
Corregedor Geral do Ministério Público apresentará ao Procurador-Geral e ao órgão que houver determinado,
relatório circunstanciado, mencionando os fatos observados, as providências adotadas e propondo as de caráter
disciplinar ou administrativo, que excedam suas atribuições, bem como informando sobre os aspectos da
conduta social, intelectual e funcional dos Promotores de Justiça (artigo 211, § 1°). O relatório da correição será
sempre levado ao conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do Colégio de Procuradores na
primeira sessão que ocorrer após a sua elaboração (artigo 211, § 2°). Com base nas informações feitas nas
correições, o Corregedor Geral do Ministério Público poderá baixar instruções aos Promotores de Justiça (artigo
212). Sempre que, em correição ou visita de correição, 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 (artigo 213, “caput”). Quando no curso da investigação, ou mediante
acusação documentada, o órgão de correição verificar possível ocorrência de infração disciplinar, comunicará
imediatamente ao Corregedor-Geral, para o fim de instauração de sindicância (artigo 213, parágrafo único).
A Resolução n.° 001/2007, da Corregedoria-Geral do Ministério Público, que instituiu o Regimento Interno da
Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por seu turno, regulamenta as
inspeções e correições (“Título V – Do Regime Disciplinar”). Consta do seguinte diploma normativo: as atividades
funcionais dos membros do Ministério Público serão sujeitas a: I – Inspeções Permanentes; II – Visitas de
Correição; III – Correições Ordinárias; IV – Correições Extraordinárias (artigo 35, incisos).
As inspeções permanentes serão procedidas pelos Procuradores de Justiça nos autos em que oficiem,
conceituando a atuação dos Promotores de Justiça e encaminhando-a, oportunamente, à Corregedoria-Geral do
Ministério Público, que remeterá às Procuradorias de Justiça formulário próprio para tal finalidade (artigo 36,
“caput”). Os conceitos de que falam este artigo serão: “acima da média”, “na média” e “abaixo da média” (artigo
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36, § 1°). Para levar a efeito a referida avaliação, serão considerados os seguintes critérios: a) uso correto do
vernáculo, b) manifestação clara, objetiva e adequada às questões fáticas e jurídicas debatidas nas causa; c)
apresentação formal dos trabalhos; d) conhecimento da legislação, doutrina e jurisprudência, bem como sua
evolução; e) iniciativa probatória; f) atuação efetiva visando sanear o processo, impedindo o seu
desenvolvimento com irregularidades e ou nulidades; g) acuidade no exame da prova; h) iniciativa recursal
(artigo 37, alíneas). Todos os conceitos serão concedidos de forma fundamentada pelos Procuradores de Justiça,
que deverão instruir a sua avaliação com uma peça processual indicada (artigo 37, § 1°). Antes do lançamento
em ficha funcional do conceito “abaixo da média”, as peças encaminhadas pelo Procurador de Justiça serão
entregues, pessoalmente, ao Promotor de Justiça ou a ele remetidas, por carta, com “aviso de recebimento”,
para que se manifeste, querendo, no prazo de dez dias (artigo 37, § 2°). Com a resposta do interessado ou sem
ela, o expediente será submetido ao Corregedor-Geral do Ministério Público, que decidirá, no prazo de 30
(trinta) dias, pela inserção ou não do conceito em ficha funcional (artigo 37, § 3°). Inserido o conceito negativo
decorrente da avaliação feita pelo Procurador de Justiça, o Promotor de Justiça será cientificado da decisão
(artigo 38”caput”). Da avaliação feita pelos Procuradores de Justiça caberá recurso para o Conselho Superior do
Ministério Público (artigo 38, § 1°). A qualquer tempo o Promotor de Justiça poderá pleitear a retificação do
conceito negativo, justificando, fundamentadamente, a razão do seu pedido (artigo 38, § 2°). Quando dois ou
mais Promotores de Justiça oficiarem nos autos, para cada um será preenchido um formulário de correição
permanente (artigo 39, “caput”). A Corregedoria-Geral do Ministério Público fiscalizará a remessa tempestiva do
formulário de correição permanente, adotando providências cabíveis quando constatada a falta de Procurador
de Justiça (artigo 40, “caput”). O Corregedor-Geral do Ministério Público, de ofício ou à vista das informações
enviadas pelos Procuradores de Justiça e Promotores-Corregedores, fará aos Promotores de Justiça, oralmente
ou por escrito, em caráter reservado, as recomendações ou observações que julgar cabíveis, dando-lhes ciência
dos elogios (artigo 41, “caput”). Quando insertos elogios expressos em julgados dos Tribunais ao desempenho do
Promotor de Justiça, o Procurador de Justiça que oficiar perante a Câmara Julgadora, Cível ou Criminal, ou no
Pleno, providenciará o envio de cópia do julgado à Corregedoria-Geral do Ministério Público para arquivo no seu
prontuário, dando-lhe ciência (artigo 41, parágrafo único).
A visita de correição nas Promotorias de Justiça será realizada em caráter informal pelo Corregedor-Geral do
Ministério Público e pelos Promotores-Corregedores e terá por objetivo verificar a pontualidade no exercício das
funções, a eficiência, a dedicação, a presteza e a conduta pública e particular do membro do Ministério Público
(artigo 42, “caput”). A visita de correição independe de prévio aviso e pode ser realizada pelo próprio
Corregedor-Geral do Ministério Público ou pelos Promotores-Corregedores (artigo 43, “caput”). As reclamações
sobre abusos, erros ou omissões configuradoras de faltas disciplinares serão apuradas através de visitas de
inspeções, quando esta for conveniente e oportuna (artigo 43, parágrafo único). A visita de correição será
registrada em ata a ser lançada em livro apropriado da Corregedoria-Geral e dela far-se-ão anotações na
Ficha/Relatório que será anexada ao prontuário do membro do Ministério Público visitado, depois de rubricada
pelo Corregedor-Geral (artigo 44, “caput”). O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá determinar que a
ata seja redigida em computador, arquivando-a em pasta apropriada em folha impressa e assinada (artigo 44, §
1°). Da Ficha/Relatório constará: a) denominação da Promotoria de Justiça visitada; b) o dia e a hora da visita; c)
nome do membro do Ministério Público em exercício; d) a residência na comarca e o relacionamento do membro
do Ministério Público com a comunidade; e) instalações da Promotoria de Justiça; f) recursos humanos; g) a
existência das pastas e livros relacionados no Regimento Interno da Corregedoria-Geral; h) pontualidade –
observância dos prazos processuais; i) comparecimento diário à Promotoria e participação ativa nas audiências; j)
atendimento ao público; l) número de inquéritos civis e peças de informação em tramitação; m) presteza; n)
dedicação – melhoria e organização da Promotoria; o) qualidade técnica e segurança; p) conduta profissional e
privada; q) as reivindicações apresentadas; r) breve relatório do que foi observado e as Recomendações
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exaradas; s) conceitos atribuídos: ótimo, muito bom, bom, regular e insuficiente (artigo 44, § 2°, alíneas). A
critério do Corregedor-Geral poderá ser realizada a revisão da correição mediante uma nova visita (artigo 44, §
3°). A revisão da correição será feita à vista da Ficha/Relatório anteriormente realizada, devidamente preenchida
com as recomendações feitas ao Promotor de Justiça (artigo 44, § 4°). Verificada a violação de dever imposto ao
membro do Ministério Público, o Corregedor-Geral determinará a realização de Sindicância, se necessária,
propondo ou instaurando, de ofício, Processo Administrativo (artigo 45, “caput”). Com fundamento nas
observações feitas na correição, o Corregedor-Geral poderá também sugerir ao Procurador-Geral de Justiça a
edição de instrução ou de recomendação, de caráter genérico e não vinculativo, aos Promotores de Justiça
(artigo 45, parágrafo único).
O Corregedor-Geral do Ministério Público, de ofício, por autorização ou recomendação do Colégio de
Procuradores, poderá realizar visitas de correição nas Procuradorias de Justiça (artigo 46, “caput”). Para o
trabalho de correição, o Corregedor-Geral do Ministério Público será acompanhado por dois Procuradores de
Justiça, por ele indicados e referendados pelo Colégio de Procuradores (artigo 47, “caput”). A correição dirá
respeito somente à regularidade administrativa dos serviços de distribuição e devolução de processos, da qual o
Corregedor-Geral do Ministério Público elaborará relatório, que será remetido ao Conselho Superior e Colégio de
Procuradores de Justiça na forma da lei (artigo 48, “caput”). No que couberem, aplicam-se às visitas de correição
nas Procuradorias de Justiça as normas das visitas de correição nas Promotorias de Justiça (artigo 49, “caput”).
A correição ordinária será efetuada, pessoalmente, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público e pelos
Promotores-Corregedores para verificar: a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade com o
cumprimento das obrigações legais e das determinações da Procuradoria-Geral de Justiça e da CorregedoriaGeral do Ministério Público (artigo 50, “caput”). As correições ordinárias realizadas nas Procuradorias de Justiça
serão procedidas pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, pessoalmente, não podendo ser delegadas aos
Promotores-Corregedores (artigo 50, § 1°). A correição ordinária será comunicada por edital publicado no Diário
Oficial do Estado, com, pelo menos, quinze dias de antecedência (artigo 50, § 2°). O edital indicará a Promotoria
de Justiça sujeita à correição, o dia, hora e local de seu início, convocará os membros do Ministério Público que
devam estar presentes e mencionará que, em relação a eles, serão recebidas informações ou reclamações (artigo
50, § 3°). O Corregedor-Geral poderá requisitar os Promotores de Justiça de terceira entrância que se fizerem
necessários para auxiliar nas correições, comunicando a escolha ao Procurador-Geral de Justiça para lavratura
dos competentes atos autorizativos (artigo 50, § 4°). Da correição serão avisados, por ofício, os respectivos
Promotores de Justiça (artigo 51, “caput”). O membro do Ministério Público em exercício na Promotoria de
Justiça dará publicidade ao edital, providenciando sua afixação no local apropriado no Fórum e nos Cartórios,
divulgando-se o fato na imprensa local (artigo 51, § 1°). Se a correição for realizada em mais de uma Promotoria
da mesma Comarca, caberá ao Promotor de Justiça que ali esteja em exercício há mais tempo adotar as
providências acima referidas (artigo 51, § 2°). Expedir-se-á ofício ao Juiz de Direito comunicando a realização da
correição, solicitando-lhe a contribuição necessária à sua realização (artigo 52, “caput”). Nas Comarcas em que
houver mais de uma Vara, a comunicação será feita ao Diretor de Foro (artigo 52, parágrafo único). Expedir-se-ão
ofícios dando notícia da correição à Secção da Ordem dos Advogados do Brasil, às Subseções, se houver, e ao
núcleo da Assistência Judiciária (artigo 53, “caput”). Após instalação dos trabalhos da correição, o CorregedorGeral do Ministério Público colocar-se-á à disposição dos presentes, para receber informações, reclamações
sobre eventuais abusos, erros ou omissões dos membros do Ministério Público ou elogios à sua atuação e
conduta, ouvindo-os reservadamente (artigo 54, “caput”). Havendo fundada acusação, o Corregedor-Geral do
Ministério Público tomará as providências disciplinares cabíveis, no âmbito de sua atuação, e proporá a
instauração de processo administrativo (artigo 54, § 1°). A ausência injustificada de membro do Ministério
Público no ato da correição constitui procedimento incorreto, sujeitando-o às sanções disciplinares (artigo 54, §
2°). O Corregedor-Geral do Ministério Público e seus auxiliares procederão ao exame dos autos para verificar o
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cumprimento das finalidades da atividade de correição (artigo 55, “caput”). Serão examinados: a) os processos
findos ou em andamento: a.1) criminais; a.2) de competência do Juizado Especial Criminal, suspensos ou
arquivados; a.3) processos cíveis, inquéritos civis ou peças de informação em andamento, termos de
ajustamento de conduta ou ações cíveis propostas; a.4) processos eleitorais ou de outra natureza que, por lei,
exijam a intervenção obrigatória do Ministério Público; a.5) os inquéritos policiais, informações, representações
e procedimentos afetos à infância e juventude, defesa do consumidor, pessoa portadora de deficiência,
arquivados ou em andamento; b) as pastas de: b.1) ofícios recebidos; b.2) cópias de ofícios recebidos; b.3) atos,
avisos e portarias da Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público; b.4) matéria
criminal (cópias de denúncias, pedidos de arquivamento de inquérito policial, alegações finais, razões e
contrarrazões de recursos, etc.); b.5) matéria cível (cópias de petições iniciais em processos de qualquer
natureza, portarias de instauração de inquéritos civis, pareceres, contestações, razões e contrarrazões de
recursos etc.); b.6) cópias dos relatórios mensais e de julgamento do Tribunal do Júri Popular e dos termos de
visitas mensais (às Delegacias de Polícia, Cadeias Públicas, Escolas Públicas, Hospitais, Mercados e Matadouros
Públicos, Abrigos, Creches e demais Entidades); b.7) cópias dos relatórios de correições realizadas; c) outros
autos, livros, papéis, cuja exibição seja determinada pelo Corregedor-Geral do Ministério Público (artigo 55, § 2°,
alíneas). Durante a correição, o Corregedor-Geral do Ministério Público buscará informações a respeito do
membro do Ministério Público, no que se refere ao aspecto intelectual e de conduta profissional e privada,
examinará as instalações da Promotoria e verificará se ele reside na Comarca, atende ao público, se visita
regularmente a Delegacia de Polícia, participa das audiências e comparece diariamente ao Fórum/Promotoria
(artigo 56, “caput”). Na correição será preenchida ficha apropriada a ser anexada ao prontuário do Promotor de
Justiça correicionado, conforme modelo especificado por ato normativo da Corregedoria-Geral do Ministério
Público (artigo 57, “caput”). Na referida ficha, constarão as seguintes informações: a) denominação da
Promotoria de Justiça; b) o dia e a hora do início da correição; c) o nome do Promotor de Justiça em exercício; d)
a residência deste na Comarca e seu relacionamento nela; e) a observância dos prazos processuais; f) a
participação ativa nas audiências e o atendimento ao público; g) a existência das pastas e livros relacionados
neste Regimento; h) forma gráfica e qualidade da redação; i) a iniciativa no ajuizamento das ações; j)
desempenho em processos cíveis e criminais, a existência de relatório e fundamentação jurídica e o poder de
convencimento; e k) os conceitos gerais: “ótimo”, “muito bom”, “bom”, “regular” e “insuficiente” (artigo 57, § 1°,
alíneas). Os conceitos lançados deverão ser justificados, cabendo recurso para o Conselho Superior do Ministério
Público (artigo 57, § 2°). Será levado a efeito, em anexo à ficha de correição, relatório específico, onde também
serão analisados todos os inquéritos civis públicos, procedimentos administrativos investigatórios e
representações existentes na Promotoria de Justiça correicionada, a fim de se averiguar suas regulares
tramitação e resolutividade (artigo 57, § 3°). Concluída a correição ordinária, 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, informando sobre o aspecto
moral, intelectual e funcional dos Promotores de Justiça (artigo 58, “caput”). O referido relatório será sempre
levado ao conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do Colégio de Procuradores de Justiça, na
primeira sessão que ocorrer após a sua elaboração (artigo 58, § 1°). Com fundamento nas observações feitas na
correição, o Corregedor-Geral poderá também sugerir ao Procurador-Geral de Justiça a edição de instrução ou
de recomendação, de caráter genérico e não vinculativo, aos Promotores de Justiça (artigo 58, § 2°).
A correição extraordinária será realizada pessoalmente pelo Corregedor-Geral do Ministério Público ou pelos
Promotores-Corregedores, de ofício, ou por determinação da Procuradoria-Geral de Justiça, do Colégio de
Procuradores ou do Conselho Superior do Ministério Público, para imediata apuração de: a) abusos, erros ou
omissões que incompatibilizem o membro do Ministério para o exercício de cargo ou função; b) atos que
comprometam o prestígio e a dignidade da Instituição; c) descumprimento de dever funcional ou procedimento
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incorreto (artigo 59, incisos). A correição extraordinária será comunicada por edital publicado no Diário Oficial
do Estado, com, pelo menos, cinco dias de antecedência (artigo 60, “caput”). A critério do Corregedor-Geral do
Ministério Público, quando as circunstâncias assim o exigirem, poderá ser dispensada a prévia publicação do
edital e demais comunicações (artigo 60, § 1°). Aplicam-se à correição extraordinária, no que couberem, as
normas estatuídas para a correição ordinária (artigo 60, § 2°).
As correições poderão ser suspensas ou interrompidas por motivo justificável, que poderá, inclusive, ser
divulgado para conhecimento de todos (artigo 61, “caput”). O Corregedor-Geral, com base nas observações
feitas nas correições, fará comunicação ao Procurador-Geral de Justiça, se dos fatos examinados ficarem
constatadas irregularidades que reclamem providências dos órgãos jurisdicionais competentes (artigo 62,
“caput”).
Foram realizadas as seguintes inspeções/correições no ano de 2015: 61 (sessenta e uma) correições nos cargos
das Promotorias de Justiça e 18 (dezoito) nos cargos das Procuradorias de Justiça. Foram realizadas, também, 02
(duas) inspeções: uma no GAECO e outra num cargo da Promotoria de Justiça. No ano de 2016: 92 (noventa e
dois) cargos das Promotorias de Justiça e 11 (onze) das Procuradorias de Justiça foram correicionados e outros
02 (dois) cargos da Promotoria de Justiça foram inspecionados.
No relatório de correição ordinária, datado de 27 de julho de 2016, examinado ao concreto – no 2° cargo da
Promotoria de Justiça de Mossoró, foram lançadas as seguintes conclusões:
“Na correição, as informações colhidas revelam que:
No campo organizacional, além do que já foi apontado no item 08 da presente ficha-relatório, a
Corregedoria-Geral observou a necessidade de maior controle dos procedimentos em tramitação e, em
sendo o caso, de implementação de novos métodos de acompanhamento dos inquéritos policiais em
tramitação e arquivados, e, ainda, de preenchimento dos meios de controle de atendimento ao
público, que não estavam sendo alimentados.
No campo judicial, observou-se que, nos doze últimos meses anteriores à correição, a Promotoria de
Justiça recebeu 266 (duzentos e sessenta e seis) processos judiciais e foram realizadas 05 (cinco)
audiências judiciais com a participação do membro do Ministério Público, números que se encontram
acima da média das audiências realizadas pelas demais Promotorias de Justiça com semelhante
atribuição (foram realizadas 4% da média de audiências das Promotorias de Justiça com semelhante
atribuição e, comparativamente com a de maior volume de audiências no grupo de Promotorias com
semelhante atribuição, a 2ª PmJ de Mossoró realizou 3,10% de audiências judiciais do mesmo
período).
Da amostragem de processos judiciais recebidos, tem-se que a correicionada observou a pontualidade
em 92,31% dos feitos analisados. Pelas informações colhidas no momento da correição, a média de
recebimento de processos judiciais nos últimos três meses de efetivo exercício funcional da
correicionada, excluídos os que ingressam no Ministério Público para ciência de ato judicial, foi de
21,33 processos/mês, fato que, objetivamente, pela quantidade, contribui sobremaneira no
cumprimento dos prazos processuais.
No campo extrajudicial, a atuação da correicionada carece de maior iniciativa. A atuação extrajudicial
deve ser potencializada, especialmente com a redução do tempo de análise dos feitos pelo Promotor
de Justiça e realização de atos tendentes à finalização dos procedimentos, observando a Corregedoria
que muitos dos procedimentos analisados (aproximadamente 40% do acervo de procedimentos
extrajudiciais da Promotoria) foram instaurados há mais de três anos – e, quanto às atividades
desenvolvidas, no período de 2012 até a presente data, foram produzidos pela 2ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Mossoró: a) inquéritos civis instaurados: 18 (a média das demais Promotorias
foi de 171,33); b) compromissos de ajustamento de conduta celebrados: 02 (a médias das demais
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Promotorias de Justiça foi de 30); c) ajuizamento de ações: 06 (a média das demais Promotorias foi de
36,66) e; d) arquivamentos de procedimentos extrajudiciais: 23 (a média das demais Promotorias foi
de 166,66). Tais dados indicam que a produtividade da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Mossoró ficou abaixo da média das Promotorias de Justiça com semelhante atribuição – as quais, frisese, possuem semelhante estrutura de pessoal daquela Promotoria de Justiça –, tendo, em número
comparativos e no mesmo período, instaurado 10,5% da quantidade de inquéritos civis da média das
Promotorias; celebrado 6,66% da quantidade de compromissos de ajustamento de conduta da média
das Promotorias; ajuizado 16,36% da média das ações ajuizadas pelas Promotorias com semelhante
atribuição e, por fim, arquivado 13,88% da quantidade de inquéritos civis instaurados pela média das
Promotorias com semelhante atribuição.
A Corregedoria ainda observou que, não obstante a baixa quantidade de atos praticados, alguns dos
procedimentos analisados, apesar de possuírem, formalmente, o despacho proferido pelo membro do
Ministério Público, não continham qualquer diligência investigatória e se prestavam apenas à
regularização formal do feito, especificamente quanto à atuação e registro nos sistemas e meios de
controle disponíveis na Promotoria de Justiça.
Veja-se que a regularização procedimental é parte do trâmite e autuação do procedimento
extrajudicial instaurado, contudo, não deve ser a tônica da atuação do Promotor de Justiça, razão pela
qual tal postura não deve se repetir em outros feitos. Por esse motivo, deve a correicionada despachar
não apenas para a regularização formal do procedimento, mas que seja feito um impulsionamento
coerente com o momento da investigação, a fim de seja observado o princípio constitucional da
duração razoável do processo.
Quanto ao atraso, deve ser levado em consideração, como se observa do anexo III da presente ficharelatório, que a paralisação do feito ocorreu prioritariamente em gabinete, à espera da manifestação
do membro do Ministério Público, tendo sido identificados procedimentos extrajudiciais com intervalos
significativos de paralisação, como no caso do PIC n.° 06.2011.0000728-9, que ficou sem manifestação
do membro do Ministério Público há exatos 1.036 (desde 14 de março de 2012), o que significa,
descontados os períodos do recesso e os afastamentos da correicionada, uma paralisação de 712 dias,
ou seja, aproximadamente dois anos sem movimentação por parte dos correicionados.
Veja-se que a correicionada, antecipando a justificativa a ser dada em procedimento de
acompanhamento de correição, encaminhou ofício à Corregedoria-Geral – o ofício n.° 59/2016 – 2ª
PJM –, alegando que requereu um reforço da estrutura para a Promotoria, a criação de novas
Promotorias de Justiça e, ainda, que estava trabalhando em operações iniciadas pela Polícia Federal,
CADE e Ministério Público Federal para o desbaratamento de quadrilhas que praticam crimes na área
do Direito do Consumidor e formação do cartel.
Tais argumentos, a despeito da relevância, não ilidem o atraso apurado, mormente porque, mesmo
que a correicionada estivesse atuando com dedicação exclusiva em apenas um dos feitos em
tramitação, ainda remanesceria tempo para a própria correicionada ou a sua assessoria
impulsionarem os demais procedimentos extrajudiciais em tramitação, que, frise-se, eram, no dia da
correição, no total de 65 (sessenta e cinco) procedimentos, dentre inquéritos civis, notícias de fato,
procedimentos investigatórios criminais e procedimentos preparatórios.
Essa eleição de prioridades na investigação e concentração dos recursos disponíveis na Promotoria de
Justiça para a solução de problemas específicos deve ser a tendência da atuação do Ministério Público
e é o que a Corregedoria-Geral espera dos membros do ‘Parquet’ potiguar, pois se traduz em maior
resolutividade dos procedimentos instaurados e aprofundamento das investigações que possuem
reflexos mais imediatos à sociedade.
Deve ser levado em consideração que essa eleição de prioridades na atuação ministerial não pode
implicar a paralisação ou atraso demasiado dos demais procedimentos em tramitação na Promotoria
de Justiça. Aliado a essa assertiva, deve-se partir da premissa de que não há, no Ministério Público,
uma regulamentação própria relacionada ao modo de exercer essa escolha das prioridades, devendo
ser adotado, em paralelo, um mecanismo que compatibilize a destinação dos recursos da Promotoria
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para a solução dos problemas eleitos como prioritários e a movimentação dos demais feitos em
tramitação na Promotoria de Justiça.
À primeira vista, a designação especial de membros para a Promotoria de Justiça parece ser uma das
soluções mais viáveis para a compatibilização acima mencionada. Contudo, não há como haver a
movimentação de procedimentos extrajudiciais sem anuência da titular da Promotoria, razão pela qual
incumbe (e incumbiu) à correicionada, diante da necessidade de movimentação mais intensa de
determinados inquéritos civis, à comunicação à Corregedoria-Geral e à Procuradoria-Geral de Justiça
da necessidade excepcional, para que pudessem ser feita a designação temporária de Promotores de
Justiça para auxiliarem a correicionada na movimentação dos procedimentos considerados – no
momento determinado – como não prioritários.
Como não houve a comunicação antes apontada, muitos procedimentos permaneceram paralisados
por anos sem a movimentação efetiva e, mesmo ciente de que a Corregedoria-Geral havia agendado a
correição na 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró, não houve a preocupação, por parte da
correicionada, em movimentar os procedimentos extrajudiciais que se encontravam em atraso, mesmo
aqueles procedimentos que se encontravam paralisados há mais de um ano.
Cerca de 36% dos procedimentos analisados(09, do total de 25 analisados) estavam com atraso
superior a um ano (de responsabilidade do correicionado) em diferentes períodos de tempo analisados.
Destacam-se, nesse ponto, pelo atraso superior a trezentos e sessenta e cinco dias – de
responsabilidade da correicionada –, vez que já descontados os períodos do recesso e os afastamentos,
os PICs n.°s 06.2011.000733-1, 06.2016.00001980-9, 06.2012.0000728-9, 06.2012.00001589-2,
06.2012.00001591-8,
06.2012.00001584-7,
06.2012.00001581-0,
06.2012.00001589-2
e
06.2012.00001578-5, os quais tratam, inclusive de matéria que não possuem complexidade a ensejar a
demora na finalização do feito ou, mesmo, qualquer acompanhamento de medida cautelar que
demandasse da correicionada uma análise mais acurada ou demorada, a justificar o atraso apurado.
Muitos dos procedimentos, por terem ficado mais de um ano paralisados, não foram prorrogados e
não houve, como consequência, a comunicação a tempo e modo, ao E Conselho Superior do Ministério
Público do controle do prazo de tramitação pela correicionada.
A média de tempo de paralização para análise dos procedimentos e/ou documentos foi de 178,52 dias,
o que aponta para a necessidade de ser dada uma atenção especial aos procedimentos extrajudiciais
em trâmite na Promotoria de Justiça da Comarca, de modo a se imprimir um maior ritmo na análise e
impulsionamento dos feitos extrajudiciais, o que se confirma pelo percentual de tempo de
procedimento em gabinete no período analisado, que foi de 45,07% (alguns procedimentos chegaram
a ficar, no período, de 85,05% e 95,53% conclusos).
A Corregedoria-Geral observou que, no período, a correicionada fora designada para o exercício de
substituições cumulativas com outras Promotorias de Justiça, fato que contribuiu para o atraso no
tempo de análise do acervo dos procedimentos extrajudiciais.
Veja-se, a esse respeito, que, mesmo com as acumulações ocorridas no período, objetivamente,
ocorreu a paralisação dos procedimentos por extensos períodos de tempo, fato que, além de, em tese,
ensejar a instauração de procedimento disciplinar, ainda influencia decisivamente no conceito
atribuído por esta Corregedoria na correição realizada.
Conceito: Regular.
Recomendações:
a)
Sanar as omissões apontadas no tópico 08 da presente ficha-relatório quanto à organização da
Promotora de Justiça, especificamente quanto à necessidade de meios de controle mais eficazes de
atendimento ao público e de inquéritos policiais, nos termos previstos no artigo52da Resolução n.°
01/2012.
b)
Orientar a Secretaria quanto à necessidade de registrar a conclusão formal dos autos tão logo
haja o cumprimento das diligências determinadas pelo membro do Ministério Público, deixando os
feitos aptos à produção do novo ato ministerial (vez que foram encontrados procedimentos com
registros de conclusão seguidos).
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c)
Analisar as peças informativas/notícias de fato autuadas há mais de 60 (sessenta) dias,
deliberando pela instauração ou não de procedimentos extrajudiciais adequados à espécie,
encaminhando cópia do ato à Corregedoria.
d)
Analisar os procedimentos preparatórios instaurados há mais de 180 (cento e oitenta) dias,
deliberando pelo arquivamento, ajuizamento de ação pública ou conversão em inquérito civil,
cumprindo, assim, com o disposto no artigo 30 da Resolução n.° 02/2008-CPJ, que diz que o
procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de noventa dias, prorrogável por igual prazo,
uma única vez, em caso de motivo justificável, devendo a correicionada encaminhar cópia do ato
praticado à Corregedoria;
e)
Analisar e impulsionar os procedimentos extrajudiciais paralisados, reduzindo o tempo entre a
conclusão e a prática do ato, comprovando, em cada um deles, efetiva movimentação, com envio de
cópia do ato praticado à Corregedoria-Geral do Ministério Público.
f)
Priorizar a atuação extrajudicial relativamente aos feitos instaurados há mais de quatro anos,
observando o disposto no artigo 29, parágrafo único, da Resolução n.° 02/2008-CPJ,
independentemente das prioridades legais.
g)
Ao ser designado para o exercício cumulativo com outras Promotorias de Justiça, tentar
equalizar, na medida do possível, as atuações judicial e extrajudicial.
A Corregedoria-Geral instaurará procedimento para a verificação do cumprimento das recomendações
listadas nas alíneas a e f, nos moldes do artigo 73 da Resolução n.° 01/2012-CGMP, concedendo-se,
desde logo, o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir do recebimento da presente ficha-relatório, para que
a correicionada informe as providências adotadas.
Como foi verificado o descumprimento dos prazos estabelecidos para a movimentação de
procedimentos extrajudiciais, o anexo III do presente relatório deve ser registrado como notícia de fato
e distribuído aos Promotores-Corregedores, juntamente com cópia do ofício encaminhado pela
correicionada, a fim de que seja feito o aprofundamento dos motivos do atraso, como apontado no
item 19 acima.
Deve a Diretoria da Corregedoria-Geral inserir a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mossoró no
ano-calendário de correições de 2017, a fim de que seja aferida a produtividade mensal na atuação
extrajudicial da correicionada, comunicando-se regularmente ao E. Conselho Nacional do Ministério
Público a correição a ser realizada.
Por fim, em face da análise dos feitos extrajudiciais, deve ser oficiado ao Exmo. Procurador-Geral de
Justiça (com cópia do presente relatório) para que sejam adotadas medidas para tentar sanar as
irregularidades apontadas no presente relatório, especialmente, em sendo o caso, quanto à previsão
contida no artigo 137, parágrafo único, da Lei Complementar n.° 141/1996.”

A referida correição redundou na Sindicância n.° 13/2016.
Por seu turno, todos os cargos da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Norte foram correicionados. No ponto, a título de ilustração, transcrevem-se as conclusões da correição levada a
efeito, em 21 de outubro de 2016, no 6° cargo da Procuradoria de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte,
titulado pela Doutora Carla Campos Amico, a saber:
“(...) A Procuradoria encontra-se em ótimo estado de organização. As pastas e os livros estão atualizados e
organizados, em conformidade com as normas regimentais.
Foram analisadas cinco peças referentes à atuação judicial e os atos praticados nos procedimentos
extrajudiciais para fins de avaliação da qualidade técnica e segurança, conferindo-se os seguintes
conceitos:
Qualidade técnica: conceito ótimo, na medida em que as peças processuais apresentam ótimo padrão
quanto à estrutura gráfica e à redação, não sendo observados erros no uso da língua portuguesa. Há
adequada descrição da matéria fática e jurídica e coerência entre a argumentação traçada e a conclusão.
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Segurança; conceito ótimo, na medida em que as peças processuais apresentam fundamentação jurídica
ajustada aos casos em apreciação, além de ser aferida a combatividade e o poder de convencimento, que
estão calcados na doutrina e jurisprudência dos tribunais, específicas por matéria, contendo a transcrição
de julgados sempre atualizados, principalmente, do STF e STJ.
(...)
Os dados coletados durante a visita revelam que a correicionada mantém um ótimo nível de organização e
de atuação funcional.
No campo organizacional, a Procuradoria de Justiça encontra-se adaptada à sistemática de organização
delineada no Regimento Interno da Corregedoria, detendo pastas, livros e controles com arquivamentos e
registros devidos, que possibilitaram a imediata recuperação dos dados exigidos.
No campo judicial, constatou-se que a Procuradora correicionada vem desempenhando com zelo e
comprometimento os atos próprios da função, observando os prazos processuais na quase totalidade dos
feitos e imprimindo ótima qualidade técnica e segurança em seus trabalhos. Vale destacar que a atuação
privilegia o reconhecimento do interesse do Ministério Público para intervir nos feitos.
No campo do Conselho Superior do Ministério Público, a Procuradoria correicionada, embora não seja
titular, mostra-se bastante atuante e participativa.
Conceito: ótimo.”

Recomendações:
Recomenda-se ao Procurador-Geral de Justiça que se abstenha de designar a titular do 2° cargo da Promotoria
de Justiça de Mossoró, para atuar cumulativamente em outros cargos até que os atrasos constatados sejam
solvidos (caberá a Corregedoria-Geral certificar a ulterior regularidade).

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). No ano de 2012 foi editada a Resolução nº 001/2012 – CGMP que
atualizou o antigo regimento interno da Corregedoria-Geral, tendo sido, revogada a Resolução nº 001/2007 – CGMP.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). A 2ª Promotora de Justiça da comarca de Mossoró, requereu, em 13/07/2016,
licença para cursar Doutorado em Direito Constitucional, na Universidade de Fortaleza – UNIFOR, pelo prazo de dois
anos, contudo, o Conselho Superior do MPRN, em sessão ordinária realizada em 04/10/2016, decidiu, à unanimidade,
pelo indeferimento do pedido (Processo Administrativo nº 49.915/2016 – CSMP, relator procurador de Justiça ANÍSIO
MARINHO NETO). Na mesma época, contudo, a referida promotora requereu o gozo sucessivo de licenças-prêmio
acumuladas, ficando, por esse motivo, afastada das funções nos períodos de 02 de agosto a 09 de dezembro de 2016 e
de 17 a 26 de janeiro de 2017, retornando às atividades em 27/01/2017. Esta PGJ não tem conhecimento se a mesma
continua frequentando ou não o curso de doutorado em Fortaleza. Em razão da recomendação contida no relatório
preliminar da correição da Corregedoria Nacional, o Setor de Administração de Pessoal será orientado a excluir o
referido membro do MPRN da escala de substituição automática até que a CGMP ateste a solução dos problemas
constatados na correição ordinária de 27/07/2016.

14.

Resoluções do CNMP

14.1. Controle Externo da Atividade Policial (Res. nº 20/CNMP): Controle efetuado por meio de planilha
eletrônica e do sistema do CCNMP. Conforme regimento interno, passado 30 (trinta) dias da falta da remessa do
respectivo relatório, o Membro é notificado a sanar a falta sob pena de adoção de providência disciplinar. Ao
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todo existem 116 Delegacias de Polícia (11 pendências), 18 estabelecimentos militares (2 pendentes) e 3
unidades de Perícia Criminal (nenhuma pendência). As pendências já foram objeto de cobrança por parte da CG
(p.ex. Ofício n.º 002/2017-DCOG, de 10/01/17, enviado por e-mail no dia 20/01/17).
14.2. Interceptação telefônica (Res. nº 36/CNMP): Controle vinculado ao sistema Carcará (controle dos
relatórios mensais de atividades – Res. n.º 74/CNMP. Ao Membro em exercício na unidade no último dia do mês,
é gerada a obrigação de remeter as informações acerca das interceptações da respectiva unidade.
Obs.: Apesar da resolução ter sido plenamente atendida desde a sua edição, no ano de 2016, devido a problemas
identificados na compilação dos dados no sistema de interceptações, os quais foram reiteradamente
comunicados à Diretoria de TI, até o fechamento deste termo, nenhuma medida foi concretizada no sentido do
restabelecimento do funcionalmente do aludido sistema. As informações já foram atualizadas, mas o problema
no sistema permanece.
14.3. Cronograma de inspeções e correições (Res. nº 149/CNMP): Anualmente, no mês de outubro, é
remetido à Corregedoria Nacional calendário informando as correições marcadas para o período seguinte.
14.4. Inspeções em estabelecimentos prisionais (Res. nº 56/CNMP Controle efetuado por meio de planilha
eletrônica e do sistema do CNMP. Conforme regimento interno, passado 30 (trinta) dias da falta da remessa do
respectivo relatório, o Membro é notificado a sanar a falta sob pena de aplicação de providência disciplinar.
Existem 34 estabelecimentos prisionais ativos e 2 inativos, sendo que 4 formulários ainda não enviados. A
ferramenta “gerar histórico do sistema do CNMP não está funcionando”. Ao clicar em gerar histórico, o sistema
retorna para a tela inicial. Foi feita a demonstração do erro perante membro da equipe de correição.
14.5. Fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade
(Res. nº 67/CNMP): Controle efetuado por meio de planilha eletrônica e do próprio sistema do CNMP.
Conforme regimento interno, passados 30 (trinta) dias da falta da remessa do respectivo relatório, o Membro é
notificado a sanar a falta sob pena de aplicação de providência disciplinar. Existem 9 estabelecimentos (6 de
internação e 3 de semiliberdade). Todos os formulários foram enviados.
14.6. Indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares (Res. nº 68/CNMP): Os
Procedimentos Disciplinares são cadastrados no sistema Bom-Te-Ver, o qual possibilita controle dos prazos.
Paralelamente, são, também, cadastrados no SNI-ND do CNMP, todos os procedimentos de natureza disciplinar
com suas respectivas movimentações e prazos prescricionais. Os prazos prescricionais não são anotados na capa
de todos procedimentos.
14.7. Correição dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (Res. nº 71/CNMP):
Controle efetuado por meio de planilha eletrônica e do sistema do CNMP. Conforme regimento interno, passado
30 (trinta) dias da falta da remessa do respectivo relatório, o Membro é notificado a sanar a falta sob pena de
aplicação de providência disciplinar. Existem 16 estabelecimentos, mais 2 inativos. Todos os formulários foram
enviados. Existe um erro no sistema do CNMP. As entidades, apesar de inativas no próprio sistema, constam no
monitoramento como pendência.
14.8. Controle do exercício do magistério (Res. nº 73/CNMP): Semestralmente é publicado aviso pela
Corregedoria-Geral solicitando aos Membros que informe a prática do exercício do magistério ou preencham
uma declaração negativa permanente. O controle é, portanto, semestral efetuado em planilha eletrônica o qual
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é, posteriormente, remetido à Corregedoria Nacional. No segundo semestre de 2016, o exercício de magistério
também foi informado no Sistema do Cadastro Nacional de Membros.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Anteriormente à correição, já fora efetuada carga de dados, via
web-service, referente aos quesitos da aba “funcional” do sistema de cadastro de membros. Atualmente estão sendo
atualizadas mensalmente as informações do sistema.

14.9. Cadastro Nacional de Membros (Res. nº 78/CNMP): Vem sendo envidados esforços no sentido da
realização dos cadastros dos membros ante ao exíguo corpo de servidores da Corregedoria-Geral. Todavia, até o
fechamento deste termo, as informações inerentes ao exercício do magistério já haviam sido integralmente
cadastradas. As informações da aba funcional, estas serão remetidas via web service pela Diretoria de TI.
14.10. Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar (Res. Nº 136/CNMP): Todos os
procedimentos em andamento na Corregedoria-Geral estão cadastrados no sistema do CNMP.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). Não há referência à Resolução CNMP nº 129, de 22/09/2015, que “estabelece
regras mínimas de atuação do Ministério Público no controle externo da investigação de morte decorrente de
intervenção policial”. Embora não caiba a PGJ a fiscalização quanto ao seu cumprimento pelos membros do MPRN,
cremos que a CGMP ou mesmo essa Corregedoria Nacional poderia exigir maior empenho nessa modalidade de controle
externo da atividade policial.

15.

Em Relação aos Órgãos Colegiados

Foi solicitado, pela equipe de correição 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. As atas das Sessões estão
sendo analisadas no âmbito da Corregedoria Nacional.

16.

Em Relação a Outras Atividades Exercidas pelo Órgão

16.1. Assentos funcionais: Arquivados em pasta do tipo AZ, com subdivisões estruturadas de acordo com o art.
29 do Regimento Interno da CGMP. Há projeto para virtualização de todo acervo, todavia, diante de cortes
orçamentários bem como da impossibilidade de desenvolvimento de sistema informatizado pela Diretoria de TI,
a Corregedoria-Geral ainda não efetuou a modernização do arquivo. Há necessidade de inserir os campos com
informações de atribuição da CGMP no sistema RH.
16.2. Expedição de atos, portarias e recomendações: Ao longo do ano de 2016 foram expedidos os seguintes
quantitativos de atos pela Corregedoria-Geral: 37 Avisos; 02 Convites; 07 Editais; 01 Portaria; 01 Recomendação;
02 Resoluções; e 02 Atos Conjuntos.
16.3. Controle de estagiários: Prejudicado. Exercido por unidade própria (Setor de estágios), vinculada ao
Procurador-Geral de Justiça.
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16.4. Controle disciplinar de servidores: Prejudicado. Efetuado pela Diretoria-Geral.
16.5. Manifestações nas autorizações de residência fora da comarca: Sim. A Corregedoria-Geral emite parecer
acerca das solicitações de autorização de residência fora da comarca dirigidas ao Procurador-Geral de Justiça.
Existem um controle manual, de pronto acesso, com todos os membros autorizados a residir fora da comarca.
i.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). Atualmente 43 (quarenta e três) membros do MPRN estão autorizados a
residir fora da comarca de sua respectiva titularidade, nos termos da Resolução CNMP nº 26/2007. Cabe à
Corregedoria-Geral, contudo, fiscalizar o comparecimento desses membros com regularidade à comarca de
lotação, bem como verificar se outros, mesmo sem autorização, residem em localidade diversa.

16.6. Movimentação de quadro: Sim. Além da movimentação na carreira pelo critério de antiguidade, há,
também, pelo critério de merecimento, a qual segue as disposições da Res. n.º 5/2006–CSMP.
16.7. Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº 74/CNMP: Embora a
Corregedoria-Geral preste as informações referentes à Resolução nº 74/CNMP, não há delegação formal do PGJ
à Corregedoria-Geral. As informações são prestadas mensalmente de modo manual com digitação de cada item
diretamente no sistema do CNMP. A Corregedoria já solicitou à DTI a disponibilização do web service para a
remessa dos dados ao CNMP. Até a presente data o pleito não foi atendido.
Com relação à regularidade mensal, no ano de 2016 esta não foi cumprida devido à implantação do sistema de
virtualização processual, MPVirtual, o qual, considerando a natureza distinta das bases de dados e tipos de
informações, somente em dezembro foi finalizada a convergência das bases de dados Carcará e MPVirtual.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Com a convergência das bases de dados dos sistemas Carcará e MPVirtual, a
Corregedoria-Geral pôde enviar os dados referentes à Resolução nº 74/CNMP, estando, portanto, sem pendência
referente ao ano de 2016.

16.8. Relatório anual da Corregedoria-Geral: Anualmente, até o décimo quinto dia do mês de fevereiro,
cumprindo disposto na Lei Complementar Estadual 141/96, a Corregedoria-Geral remate ao Procurador-Geral de
Justiça, relatório anual estatístico contendo além da produtividade dos membros e órgãos de execução, as ações
desenvolvidas no órgão correicional, bem como as do Conselho Superior do Ministério Público e as do Colégio de
Procuradores de Justiça.
16.9. Outras atividades exercidas pela Corregedoria-Geral:
a) Levantamentos estatísticos;
b) Desenvolvimento de ferramentas informatizadas;
c) Criação de painéis de Business Inteligence – BI;
d) Cumprimento de notificações expedidas pelo Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP;
e) Promoção e auxílio em eventos de aperfeiçoamento de Membros e Servidores;
16.10. Dados Complementares:
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1.

Sugestões dos membros da Corregedoria-Geral: a) Virtualização das pastas; e b) Priorização por
parte da Diretoria de TI e do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação - CETI na manutenção e
desenvolvimento de sistemas da CGMP.
O Corregedor-Geral salientou a necessidade de disponibilizar mais um veículo para uso da
Corregedoria em correições.

2.

Experiências inovadoras:
a) Nova resolução dos mutirões
b) Avaliação por amostragem
c) Publicações de enunciados
d) Comparação estatística de Promotorias de Justiça no Relatório de Correição
e) Fiscalização da produtividade e resolutividade dos Promotores quanto a atuação judicial e
extrajudicial
f) Elaboração de proposta de assento acolhida pelo CSMP sobre a designação de membro para
cumprimento das decisões do conselho em caso de rejeição de arquivamento de inquérito civil
g) Proposta de modificação da resolução do merecimento, acolhida pelo CSMP para inclusão dos
mutirões extrajudiciais como critério para pontuação em merecimento
h) Discussão prévia de temas sensíveis com os Membros em vídeo-conferência e presencialmente
antes de atos editados ou tomadas de providência pela Corregedoria
i) Especialização das funções dos Promotores Corregedores em 2 (duas) equipes internas (atuação
disciplinar e a outra, correições. Ressaltando-se que a atuação especializada é apenas prioritária, não
sendo estanque)
j) Incremento do número de correições realizadas
h) Realização de cursos de estágio probatório (verificar ato)
l) Manual de orientação funcional

17. Indagações da Corregedoria Nacional

Indagação geral: Informações e esclarecimentos sobre a totalidade das constatações da equipe da
Corregedoria Nacional, além dos questionamentos específicos abaixo relacionados:

1-Existe participação efetiva da Corregedoria-Geral do MPRN na construção e no acompanhamento do
cumprimento do Planejamento Estratégico e dos Planos de Atuação da Instituição? Em caso positivo,
detalhar como é feito o processo de participação.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Sim. Em reuniões de alinhamento estratégico são definidos objetivos
a serem seguidos pela Instituição. Em especial, na área fim, a Corregedoria-Geral participa sugerindo ações e metas a
serem alcançadas pela Instituição.
A participação da Corregedoria-Geral ainda se dá no fornecimento de dados estatísticos que fomentam a construção de
indicadores que norteiam a administração superior em eventuais ajustes que se façam necessários no planejamento.
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Quanto à definição de critérios de substituição ou cumulação de funções, quando provocada pelo Procurador-Geral de
Justiça, a Corregedoria-Geral se manifesta no caso concreto, não participando da elaboração, contudo, de regras em
abstrato. Outro meio de participação da Corregedoria-Geral se dá quando do término de procedimentos de correição ou
disciplinar nos quais tenha se confirmado a impossibilidade do membro correcionado, sindicado ou processado em
assumir o exercício em outra unidade ministerial (por exemplo, quando é observado o acúmulo de procedimentos/
processos na Promotoria de Justiça de sua titularidade).

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). O atual ciclo do Planejamento Estratégico do MPRN foi construído para o
quadriênio 2012-2016, com a participação efetiva da CGMP, conforme informação da Gerência de Gestão Estratégica.
Para o quadriênio 2017-2021, será construído um novo ciclo, com observância da Resolução CNMP nº 147/2016;

2- Existe manifestação da Corregedoria-Geral do MPRN nos procedimentos administrativos relacionados
à definição da distribuição e à redistribuição de atribuições, ao aperfeiçoamento estrutural das
Promotorias e aos critérios de substituição ou cumulação de funções? Explicar detalhadamente como é
feita a manifestação.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Os estudos de definição e redistribuição de atribuições das Promotorias de
Justiça, em regra, são efetuados por grupos definidos em Portaria editada pelo Procurador-Geral de Justiça, na qual, nem sempre,
é designado membro integrante da Corregedoria-Geral para sua composição. Há casos em que a participação do órgão
correicional se dá somente no tocante ao fornecimento de dados estatísticos que subsidiam a Comissão na formulação das
propostas de alteração ou redefinição de atribuições das Promotorias de Justiça.
No que se refere ao aprimoramento estrutural das Promotorias de Justiça a Corregedoria-Geral não possui participação ativa.
Restringe-se, na maioria das vezes, a enviar para o Procurador-Geral de Justiça, reivindicações que recebe dos Promotores de
Justiça no momento das visitas de Inspeções e Correições.

3– Existe atuação da Corregedoria-Geral do MPRN junto às Escolas e aos Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público, para a contribuição na definição do conteúdo
programático do curso de formação dos novos agentes políticos do Ministério Público, bem como dos
temas de atualização profissional dos demais membros, fomentando uma cultura institucional de
valorização também da atividade extrajurisdicional resolutiva? Detalhar de que forma é feita esta
atuação.
Órgão destinatário: Corregedoria-Geral
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Periodicamente, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte – CEAF/MPRN, solicita à Corregedoria-Geral sugestões de
cursos de aperfeiçoamento para os membros da Instituição. Outra forma de atuação da Corregedoria-Geral junto ao
CEAF se dá no período de estágio probatório dos membros, ocasião na qual, em atenção à Resolução nº 001/2010, é
elaborado calendário com cursos obrigatórios para os membros em vitaliciamento, os quais devem, inclusive, remeter à
Corregedoria-Geral relatório acerca do curso ministrado.

4 - Esclarecer, detalhadamente, de qual forma é realizado o processo de remoção e promoção por
merecimento dos membros. Se existe, no âmbito do MPRN, normativa definidora de critérios de
promoção e remoção por merecimento aos substratos e axiomas da atuação resolutiva do Ministério
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Público brasileiro, estabelecendo parâmetros que impliquem: a – a valorização da atividade finalística
do Ministério Público; b - a valorização da proatividade e do engajamento do membro em projetos,
atuações e ações estratégicas e voltadas à obtenção de resultados sociais efetivos.; c – a valorização da
qualificação acadêmica enquanto elemento potencializador e de interesse ao desempenho das
atividades finalísticas do Ministério Público e d – a definição parâmetros aptos a evitar margens de
subjetivismo que impliquem insegurança jurídica e/ou riscos de distorções significativas na congruência
entre os axiomas normativos estabelecidos e os resultados dos julgamentos em casos concretos.
Encaminhar o normativo vigente.
Órgãos destinatários: Procuradoria-Geral; Conselho Superior do MPRN e Corregedoria-Geral.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). O processo de movimentação na carreira (promoção e remoção)
pelo critério de merecimento dos membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte é regida pela
Resolução nº 005/2006 – CSMP2 e, no seu anexo, inseridos todos os critérios objetivos que serão observados na
avaliação de cada candidato.
Conforme resolução, após publicação de edital para o certame, o interessado deverá protocolar sua inscrição, podendo,
até o último dia de inscrição, juntar documentos aos seus assentamentos funcionais que estão sob a guarda da
Corregedoria-Geral.
Encerradas as inscrições, o processo do interessado é enviado para a Diretoria de Gestão de Pessoas, onde são
prestadas informações funcionais, tais como: cumulação de exercício em Promotoria de Justiça não remunerada,
posição no quinto constitucional, etc.
Prestadas as informações de cunho funcional, o processo, então, é encaminhado para a Corregedoria-Geral onde é
elaborado o relatório do interessando, contendo informações acerca de produtividade, histórico disciplinar,
atendimento às requisições da administração superior, participação em cursos de aperfeiçoamento etc.
Por fim, o processo retorna ao Conselho Superior do Ministério Público – CSMP para ser distribuído entre os conselheiros
e posterior votação em sessão.
Cumpre destacar que, a Resolução nº 005/2006 – CSMP, especificamente em seu anexo, engloba aspectos de
valorização da atividade finalística do Ministério Público (itens I e III do anexo); a valorização da proatividade e do
engajamento do membro em projetos (itens III e V do anexo); atuações e ações estratégicas voltadas à obtenção de
resultados sociais efetivos; e valorização da qualificação acadêmica (item IV do anexo). Todos critérios com pontuação
fixa, mitigando, desta feita, o subjetivismo na análise de cada processo.
Por fim, impende ressaltar que, a Corregedoria-Geral do MPRN tem buscado inovar em seus métodos, otimizando o
trâmite dos procedimentos a seu cargo, analisando com a necessária técnica e atenção os casos apresentados,
incrementando a qualidade e o volume das correições, elaborando recomendações, enunciados e manual de orientação
funcional aos membros, participando de reuniões e eventos institucionais e apresentando propostas e soluções aos
demais órgãos da Administração Superior do MPRN quanto as diversas matérias, ao passo que, nessa linha, mantém
seu compromisso com o aperfeiçoamento contínuo das atividades correcionais, para o que estará sempre receptiva às
orientações emanadas da Corregedoria Nacional do Ministério Público.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). Em relação à formalização dos processos de promoção e remoção por
merecimento dos membros do MPRN, é oportuno transcrever o conteúdo do Memorando nº 01/2017 do
Secretário Especial do Conselho Superior do Ministério Público, Felipe José Soares Alves:

2

Cópia da Resolução nº 005/2006 – CSMP em anexo.
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“I – DA DEFINIÇÃO DO CRITÉRIO DE PROVIMENTO DERIVADO PARA MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
A definição do critério de provimento derivado para movimentação na carreira do Ministério Público do
Estado do Rio Grande do Norte (MPRN) é regida pela Lei Complementar Estadual (LCE) nº 141/1996 (Lei
Orgânica do MPRN), mormente pelo seu art. 115, cuja redação é decorrente da novel LCE nº 579/2016.
Consoante art. 120 da LCE nº 141/1996, as promoções são voluntárias e far-se-ão, alternadamente, por
antiguidade e merecimento, de uma para outra entrância ou categoria e da entrância ou categoria mais
elevada para o cargo de Procurador de Justiça.
Vale salientar que houve alteração recente do aludido dispositivo dada pela LCE nº 579/2016, com
possibilidade, inclusive, de aplicação da promoção por salto de entrância (promoção per saltum), cuja
ocorrência se descreverá a seguir.
Inicialmente, é declarada a vacância do cargo em sessão do Conselho Superior do Ministério Público,
oportunidade em que é definido o critério de provimento, seguindo-se alternância entre promoção por
antiguidade e promoção por merecimento para a referida entrância ou categoria.
Para cada vaga destinada ao preenchimento por promoção ou remoção, expedir-se-ão, no prazo de 15
(quinze) dias, editais distintos e sucessivos, com indicação do cargo correspondente à vaga a ser preenchida
(art. 115, §1º, da LCE nº 141/1996, com redação dada pela LCE nº 579/2016).
Caso o critério de provimento seja promoção por merecimento, esta é precedida de uma remoção, que
também segue alternância dos critérios (antiguidade ou merecimento), na mesma entrância ou categoria.
Outrossim, na hipótese de provimento inicial para o órgão ministerial, inicialmente é aberto edital de
remoção para o cargo vago, também conforme alternância dos critérios (art. 115, § 2º, da Lei Complementar
Estadual nº 141/1996, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 579/2016).
Se houver inscritos para a remoção precedente de promoção por merecimento, do órgão ministerial que
vagar após a conclusão da referida remoção será aberto o correspondente edital de promoção por
merecimento.
Caso não haja inscritos para a remoção precedente de promoção por merecimento, será aberto edital de
promoção por merecimento para o cargo vago.
Ademais, em todos os casos em que a promoção não logre, por falta ou desistência dos habilitados, prover a
vaga aberta, expedir-se-á edital de remoção para a vaga respectiva (art. 115, § 3º, da LCE nº 141/1996, com
redação dada pela LCE nº 579/2016). Nesse caso, há a possibilidade de membros da mesma entrância ou
categoria se inscreverem para remoção para o cargo vago, caso a promoção (por antiguidade ou por
merecimento) não tenha interessados ou estes desistam durante a tramitação do edital de promoção. Vale
salientar que a vaga decorrente deverá ser oferecida pelo mesmo critério inicial de promoção da vaga
originária, conforme art. 115, § 5º, da LCE nº 141/1996, com redação dada pela LCE nº 579/2016. Como
exemplo, suponha que seja aberto um edital de promoção por merecimento para certa Promotoria de Justiça.
Caso o referido edital não tenha interessados ou estes desistam durante sua tramitação, será aberto um novo
edital de remoção com o mesmo critério (merecimento), possibilitando que membros da mesma entrância
sejam removidos para o aludido órgão ministerial. Caso a promoção fosse por antiguidade, seria aberto um
edital de remoção por antiguidade.
A exceção para o caso em referência consiste no fato de a promoção frustrada já tiver sido precedida por
remoção para o mesmo cargo igualmente com falta ou desistência dos interessados, hipótese em que se aplica
a promoção por salto de entrância (promoção per saltum), ex vi do art. 115, § 6º, da LCE nº 141/1996, com
redação dada pela LCE nº 579/2016.
No que concerne à promoção per saltum, é de bom alvitre asseverar que terão preferência, sucessivamente,
os interessados da entrância imediatamente inferior à do cargo a ser provido, seguidos dos interessados das
demais entrâncias e, por último, os promotores de justiça substitutos, não sendo conhecidos os pedidos dos
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demais quando houver inscritos dentre os prioritários (art. 115, § 7º, da LCE nº 141/1996, com redação dada
pela LCE nº 579/2016).
II – DAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DA NORMA DEFINIDORA DE CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO E REMOÇÃO POR
MERECIMENTO AOS SUBSTRATOS E AXIOMAS DA ATUAÇÃO RESOLUTIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
BRASILEIRO
Além da legislação complementar estadual que estabelece a forma de provimento derivado na
movimentação da carreira do MPRN, é de bom alvitre asseverar que existe normativa específica definidora de
critérios de promoção e remoção por merecimento aos substratos e axiomas da atuação resolutiva do
Ministério Público Brasileiro.
Trata-se da Resolução nº 005/2006 – CSMP (teor em anexo), que regulamenta os arts. 126 e seguintes da
LCE nº 141/1996, com as alterações da LCE nº 309/2005, disciplinando a aferição dos critérios objetivos de que
trata o art. 93, II, “c”, da Constituição da República, para as promoções e remoções por merecimento na
carreira do MPRN.
Por oportuno, o art. 126 da LCE nº 141/1996 prevê que o merecimento dos candidatos será apurado,
motivadamente, pela atuação do membro do Ministério Público em toda a carreira e aferido pelos critérios
objetivos e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento, tendo em
conta:
● sua conduta pública e particular e o conceito de que goza na comarca;
● sua pontualidade e dedicação no cumprimento das obrigações funcionais e das instruções da ProcuradoriaGeral de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público;
● sua eficiência no desempenho das funções, verificadas através das referências dos Procuradores de Justiça
nas inspeções permanentes, dos elogios insertos em julgados dos Tribunais, da publicação de trabalhos
forenses de sua autoria;
● sua produtividade, presteza e segurança nas manifestações processuais e a qualidade técnica e jurídica de
seus trabalhos;
● número de vezes que já tenha constado em listas de merecimento;
● sua contribuição à melhoria e à organização dos serviços da Promotoria;
● sua colaboração ao aperfeiçoamento do Ministério Público;
● o aprimoramento de sua cultura jurídica, através da participação em cursos especializados e de
aperfeiçoamento, publicação de livros, teses, estudos, artigos e obtenção de prêmios relacionados com sua
atividade funcional;
● as informações constantes nos relatórios relativos a visitas de inspeção e correição.
Some-se a isso o teor do art. 3º da Resolução nº 005/2006 – CSMP, no sentido de que a promoção ou
remoção por merecimento pressupõe que o candidato tenha os seguintes requisitos:
● dois anos de exercício na respectiva entrância e integre a primeira quinta parte da lista de antiguidade
desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago;
● esteja com o serviço em dia, a ser comprovado mediante declaração assinada pelo candidato, sem prejuízo
da possibilidade de averiguação pela Corregedoria-Geral do Ministério Público;
● não tenha dado causa, injustificadamente, a adiamento de audiência no período de 12 (doze) meses
anterior ao pedido;
● tenha comparecido com regularidade ao respectivo órgão ministerial;
● não tenha sofrido pena disciplinar no período de um ano anterior à elaboração da lista de merecimento;
● não responda a processo-crime por infração inafiançável, a ser comprovado mediante declaração assinada
pelo candidato, sem prejuízo da possibilidade de averiguação pela Corregedoria-Geral do Ministério Público.
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No que tange aos substratos e axiomas da atuação resolutiva do Ministério Público brasileiro, estabelecendo
parâmetros que impliquem a valorização da atividade finalística do MPRN, é de bom alvitre sublinhar o que se
encontra previsto no art. 10 da Resolução nº 005/2006 – CSMP.
Dentre os critérios de ordem objetiva para aferição do merecimento que impliquem a valorização da
atividade finalística há o desempenho funcional, compreendendo a produtividade, presteza, pontualidade,
eficiência e organização no desempenho das funções. Outrossim, engloba o efetivo exercício das funções
ministeriais em Promotoria de difícil provimento, com base em resolução publicada semestralmente pelo
Conselho Superior do Ministério Público, na primeira quinzena dos meses de janeiro e julho, bem como a
qualidade técnica, iniciativa e segurança. É o que prevê o art. 10, I, da Resolução nº 005/2006 – CSMP.
Não se pode olvidar do teor do Anexo à Resolução nº 005/2006 – CSMP, consistente em planilha de avaliação
para promoção e remoção por merecimento. Nesse ponto, o desempenho funcional engloba os seguintes
aspectos:
a) produtividade, presteza pontualidade, eficiência e organização no desempenho das funções, consistentes
em: a.1) produtividade aferida pelo volume de trabalho comprovado pelos dados constantes dos relatórios
mensais das atividades a seu cargo, dentro do Princípio da Razoabilidade; a.2) presteza representada pela
observância de tempo razoável para a prática de ato funcional ou solução de problema quando não haja prazo
legalmente previsto; a.3) pontualidade representada pela observância dos prazos legais, levando-se em
consideração o volume dos feitos, a complexidade, a urgência das questões envolvidas e as condições gerais de
trabalho; a.4) pronto atendimento às convocações, instruções e pedidos de informação dos órgãos da
Administração Superior do MPRN; a.5) avaliação da eficiência em razão da atuação funcional constante dos
assentos individuais, resultante de visitas de inspeção, nota abonadora e inspeção permanente; a.6) dedicação
no exercício do cargo avaliada pelo trabalho desenvolvido na Promotoria de Justiça, com destaque para as
medidas adotadas para a sua melhoria e organização, levando-se em conta o uso eficiente dos recursos
administrativos a seu dispor;
b) qualidade técnica dos trabalhos aferida pela fundamentação jurídica, redação e zelo;
c) segurança aferida nas manifestações processuais pela adoção das providências pertinentes, precisas e sem
equívocos, que revelem conhecimento jurídico e certeza no posicionamento que se está adotando.
Quanto à valorização da proatividade e do engajamento do membro em projetos, atuações e ações
estratégicas e voltadas à obtenção de resultados sociais efetivos, convém pontuar o teor do Anexo à Resolução
nº 005/2006 – CSMP, consistente na participação institucional. Esta engloba a contribuição para o
aprimoramento, que pode ocorrer da seguinte forma:
● participação comprovada em mutirões e sessões do júri popular, quando designado sem prejuízo de suas
funções, assegurada a participação de todos quantos manifestarem interesse, que será pontuada a cada
cinquenta processos ou procedimento e/ou cinco sessões do Tribunal do Júri;
● substituição não remunerada, exceto os casos de substituição automática, mediante comprovação do
exercício;
● contribuição para o aprimoramento da legislação, da organização e da administração do Ministério
Público, desde que não seja atribuição inerente à função desempenhada.
Quanto à valorização da qualificação acadêmica enquanto elemento potencializador e de interesse ao
desempenho das atividades finalísticas do Ministério Público, o Anexo à Resolução nº 005/2006 – CSMP
consigna, no item da contribuição para o aprimoramento, os seguintes elementos de pontuação:
● participação como conferencista, palestrante ou autor de teses, em cursos, seminários, jornadas e
congressos jurídicos de interesse funcional ou institucional, sendo indispensável a apresentação dos
certificados;
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● publicação de artigos, trabalhos e teses em livros, revistas ou periódicos jurídicos, como autor ou coautor,
sobre temas jurídicos de relevância funcional e/ou institucional, excetuando-se a publicação por meio
eletrônico;
● premiação em concurso de interesse institucional.
Não se pode olvidar que consta do Anexo à Resolução nº 005/2006 – CSMP o aprimoramento da formação
jurídica e profissional como elemento de aferição do merecimento para a movimentação na carreira, o que
abarca os Cursos de Doutorado, Mestrado e de Especialização (Pós-Graduação Lato Sensu), desde que
reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).
Por fim, existe, na aludida resolução, parâmetros que implicam na definição de elementos aptos a diminuir
margens de subjetivismo que impliquem insegurança jurídica e/ou riscos de distorções significativas na
congruência entre os axiomas normativos estabelecidos e os resultados dos julgamentos em casos concretos.
Tal característica se depreende claramente a partir das pontuações definidas para cada elemento integrante
da análise dos substratos e axiomas já esclarecidos. As pontuações estão previstas no Anexo à Resolução nº
005/2006, cujo teor segue em anexo.
III – DO PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO E PROMOÇÃO POR MERECIMENTO DE MEMBROS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Declarada a vacância e definido o critério de provimento como sendo o merecimento, é de se atentar ao
procedimento mormente estabelecido no Capítulo IV da Resolução nº 005/2006 – CSMP (arts. 13 a 21).
Inicialmente, abre-se edital com prazo de 10 (dez) dias corridos para eventuais interessados.
O requerimento de promoção ou remoção, a ser formulado autonomamente para cada um dos cargos em
concurso, deve ser instruído com declaração relativa aos requisitos descritos no art. 3º, II a IV, da Resolução nº
005/2006:
● esteja com o serviço em dia;
● não tenha dado causa, injustificadamente, a adiamento de audiência no período de doze meses anterior ao
pedido;
● tenha comparecido com regularidade à respectiva Promotoria;
● não tenha sofrido pena disciplinar no período de um ano anterior à elaboração da lista;
● não responda a processo-crime por infração inafiançável.
Ressalte-se que o candidato que não estiver com o serviço em dia deverá requerer, junto com o seu pedido de
inscrição e nos mesmos autos, a justificação do atraso, mencionando a quantidade e a espécie de feitos
judiciais e extrajudiciais que se encontrem em seu poder na data do requerimento e fazendo constar as datas
de recebimento ou instauração e as informações dos seus respectivos conteúdos.
Na oportunidade da inscrição, é facultado ao interessado a apresentação de documentos complementares a
fim de comprovar os títulos ou requisitos previstos na Resolução nº 005/2006 – CSMP, para fins de averbação
na sua ficha funcional até às 18 (dezoito) horas do último dia do prazo de inscrição. A comprovação dos títulos
ou requisitos será de responsabilidade do próprio candidato.
Após o encerramento do prazo de inscrição previsto no edital, é publicada a relação dos candidatos inscritos
no certame, conferindo prazo de 03 (três) dias para apresentação de eventuais impugnações ou reclamações,
conforme arts. art. 15, parágrafo único, e 16, da Resolução nº 005/2006.
Havendo impugnação ou reclamação, publicar-se-á edital no Diário Oficial do Estado para manifestação dos
interessados, no prazo de 03 (três) dias. As impugnações e reclamações serão apreciadas pelo CSMP, em sessão
especialmente convocada com tal finalidade, em até 15 (quinze) dias após o encerramento do prazo para
impugnação.
Com o término do período e/ou análise de impugnação ou reclamação, no que houver, os autos são
remetidos ao Setor de Administração de Pessoal (vinculado à Diretoria de Gestão de Pessoas do MPRN),
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visando a prestar informações acerca dos assentamentos individuais dos candidatos contidos na relação final
dos inscritos.
Na sequência, os autos são encaminhados à Corregedoria-Geral do Ministério Público com a lista dos
interessados, acompanhada dos processos para parecer prévio.
Ressalte-se que, conforme art. 18 da Resolução nº 005/2006 – CSMP, a Corregedoria-Geral deve encaminhar
ao CSMP, com antecedência de até 07 (sete) dias da sessão designada para a formação da lista de
merecimento, os assentamentos funcionais dos membros do MPRN que estejam concorrendo.
A Corregedoria-Geral, mediante ofício ou solicitação de qualquer conselheiro, poderá realizar diligências a
fim de averiguar as informações prestadas pelos candidatos ou constantes de seus assentamentos funcionais.
Vale salientar que não são apreciados os pedidos de inscrição dos candidatos que desistirem de concorrer à
promoção ou à remoção no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da sessão de julgamento ou que não
preencherem algum dos requisitos previstos no art. 3º, e ainda nas hipóteses dos arts. 4º e 5ª da Resolução nº
005/2006 – CSMP, já elencados.
Feita a distribuição dos processos referentes ao edital em tramitação, estes serão devidamente apreciados e
julgados pelo CSMP em sessão, competindo a cada conselheiro preencher e assinar as fichas previamente
elaboradas, contendo sua respectiva identificação, bem como dos candidatos, onde fundamentará suas
indicações, e que passarão a fazer parte de cada processo de promoção ou remoção por merecimento.
Por fim, com a indicação do membro pelo CSMP em sessão, é publicada no Diário Oficial do Estado uma
resolução, cujo ato é privativo do Procurador-Geral de Justiça, promovendo ou removendo por merecimento o
membro ministerial indicado pelo Órgão Colegiado.
IV – DA CONCLUSÃO
Pelas informações prestadas por este signatário, resta esclarecida a forma como é realizado o processo de
remoção e promoção por merecimento dos membros.
Dessa forma, a Lei Complementar Estadual nº 141/1996, bem como a Resolução nº 005/2006 – CSMP,
consistem na normativa definidora de critérios de promoção e remoção por merecimento aos substratos e
axiomas da atuação resolutiva do Ministério Público Brasileiro, estabelecendo parâmetros que implicam na
valorização da atividade finalística do MPRN; valorização da proatividade e do engajamento do membro em
projetos, atuações e ações estratégicas e voltadas à obtenção de resultados sociais efetivos; valorização da
qualificação acadêmica enquanto elemento potencializador e de interesse ao desempenho das atividades
finalísticas do MPRN e definição de elementos aptos a evitar margens de subjetivismo que impliquem em
insegurança jurídica e/ou riscos de distorções significativas na congruência entre os axiomas normativos
estabelecidos e os resultados dos julgamentos em casos concretos.”

18. Proposições da Corregedoria Nacional

18.1. Quanto às atribuições e estruturas organizacionais. Considerando o quanto constatado na
correição, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este item.
18.2. Quanto à estrutura de pessoal. Considerando o quanto constatado na correição, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item.
18.3. Quanto à estrutura física. Considerando o quanto constatado na correição, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item.
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18.4. Quanto aos sistemas de arquivo. Considerando o quanto constatado na correição, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item.
18.5. Quanto à estrutura de Tecnologia da informação. Considerando o quanto constatado na correição,
a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de
RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça para que: a) envide esforços para garantir a
possibilidade de inserção de dados de atribuição da Corregedoria-Geral pela própria no Sistema de
Recursos Humanos; b) envidar esforços para que o envio do formulário da Res. 74 do CNMP seja feito por
web service; c) envide esforços para garantir medidas concretas no sentido do reestabelecimento do
funcionamento do sistema Carcará utilizado para as interceptações telefônicas. A Corregedoria Nacional
deverá ser informada das providências adotadas no prazo de 90 (noventa) dias.
18.6. Quanto aos Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional. Considerando o quanto
constatado na correição, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este item.
18.7. Quanto aos procedimentos disciplinares. Considerando o quanto constatado, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item. Importante ressaltar que a Corregedoria Nacional
instaurou 01 reclamação disciplinar para acompanhamento em virtude da correição realizada.
18.7.1. No que concerne à exiguidade do prazo prescricional da persecução administrativa quanto às
faltas puníveis com as penas de advertência e censura, restou informado pela administração superior que
tramita no MPRN o Processo Administrativo nº 98.083/2014, que trata da criação de grupo de trabalho
para estudar e sugerir mudanças no regime disciplinar dos membros deste Ministério Público, a fim de
subsidiar futuro anteprojeto de lei complementar de alteração do Estatuto do MPRN, a ser submetido ao
Colégio de Procuradores de Justiça e, na sequência, ao Poder Legislativo estadual, de modo que os prazos
prescricionais das infrações disciplinares podem ser objeto da cogitada alteração legislativa. Considerando
a informação prestada, a Corregedoria Nacional propõe a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo.
Procurador-Geral de Justiça que diligencie e empreenda esforços para a célere tramitação de conclusão
dos estudos do grupo de trabalho acima referido; expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. ProcuradorGeral de Justiça e Colégio de Procuradores de Justiça que, tão logo o estudo seja encaminhado ao
Colégio, priorizem sua análise encaminhando a proposta de alteração legislativa. Em 30 (trinta) dias, a
Corregedoria Nacional será informada das providências adotadas em relação ao primeiro item e em 90
(noventa) dias quanto ao segundo item.
18.8. Quanto ao estágio probatório. No que tange às questões relativas ao Estágio Probatório, a
Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de
DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral para que: estabeleça a obrigatoriedade dos Promotores de
Justiça em estágio probatório realizarem trabalhos no Plenário do Tribunal do Júri; expedição de
RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral para que 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.
18.9. Quanto às Correições e Inspeções. Considerando o quanto constatado, a Corregedoria Nacional
propõe ao Plenário do Conselho Nacional expedir DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral: a) quando
da realização das correições nas Promotorias com atribuição extrajudicial, continue observando: 1) correta

40

CORREGEDORIA NACIONAL

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.
18.10. 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.
18.11. Quanto às interceptações telefônicas – Resolução nº 36/CNMP. - . Diante do que foi constatado,
desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
18.12. Quanto ao cronograma de inspeções e correições – Resolução nº 149/CNMP. Diante do que foi
constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
18.13. Quanto às Inspeções em estabelecimentos prisionais - Resolução nº 56/CNMP. Considerando o
que foi constatado pela equipe de inspeção, a Corregedoria Nacional propõe ao plenário do Conselho
Nacional do Ministério Público a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral para que
adote as providências cabíveis para o controle rotineiro o preenchimento dos relatórios de que trata a
Resolução nº 56/CNMP, mediante o encaminhamento de cobranças formais aos membros em atraso e,
em caso de descumprimento, que tome medidas de cunho disciplinar. No prazo de 90 (noventa) dias a
Corregedoria Nacional será informada das medidas até então adotadas.
18.14. 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.
18.15. Quanto à indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares –
Resolução nº 68/CNMP. Desnecessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP,
considerando a regularização após o encaminhamento do relatório preliminar.
18.16. 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. Considerando que existe um erro no sistema do CNMP, consistente na manutenção
de entidades inativas no próprio sistema constarem no monitoramento como pendência, sugere-se a
expedição de OFÍCIO a ser encaminhado para a Comissão de Infância e Juventude para ciência e
providências.
18.17. Quanto ao exercício do magistério – Resolução nº 73/CNMP. Diante do que foi constatado,
desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
18.18. Quanto ao Colégio de Procuradores. Foi solicitado, pela equipe de correição 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. As atas das Sessões estão sendo analisadas no âmbito da Corregedoria Nacional.

41

CORREGEDORIA NACIONAL

18.19. Quanto aos assentos funcionais. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento
de proposições ao plenário do CNMP.
18.20. Quanto à expedição de atos, portarias e recomendações. Diante do que foi constatado pela
Equipe de correição, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de
proposições ao Plenário do CNMP.
18.21. Quanto ao controle de estagiários. Diante do que foi constatado pela Equipe de correição, a
Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao Plenário do
CNMP.
18.22. Quanto ao controle disciplinar de servidores. Diante do que foi constatado pela Equipe de
correição, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao
Plenário do CNMP.
18.23. Quanto às manifestações nas autorizações de residência fora da comarca. Diante do que foi
constatado pela Equipe de correição, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o
encaminhamento de proposições ao Plenário do CNMP.
18.24. 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 Exmo. ProcuradorGeral de Justiça 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; b)
opere a movimentação do quadro de forma a não criar o esvaziamento das entrâncias iniciais. Expedir
DETERMINAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça para que: a) não designe, como substituto,
promotor que esteja com acúmulo de serviço, sendo que tal certificação deverá ser fornecida pela
Corregedoria do MPRN; b) se abstenha de designar a titular do 2° cargo da Promotoria de Justiça de
Mossoró, para atuar cumulativamente em outros cargos até que os atrasos constatados sejam
solucionados, cabendo à Corregedoria-Geral certificar a ulterior regularidade.
18.25. Quanto à delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº
74/CNMP. Diante do que foi constatado pela Equipe de correição, a Corregedoria Nacional entende que
não é necessário o encaminhamento de proposições ao Plenário do CNMP.
18.26. Quanto ao relatório anual da Corregedoria. Diante do que foi constatado pela Equipe de
correição, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao
Plenário do CNMP.
18.27. Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar - Res. Nº 136/CNMP: Desnecessário o
encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.
18.28. Cadastro Nacional de Membros – Res. n.º 78/CNMP - Diante do que foi constatado pela Equipe de
correição, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao
Plenário do CNMP.
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18.29. Participação da Corregedoria-Geral no Planejamento Estratégico. Considerando a existência de
participação efetiva da Corregedoria-Geral do MPRN na construção e no acompanhamento do
cumprimento do Planejamento Estratégico e dos Planos de Atuação da Instituição, desnecessário o
encaminhamento de proposições sobre o tema.
18.30. Aperfeiçoamento estrutural das Promotorias e critérios de substituição ou cumulação de
funções. Participação efetiva da Corregedoria. Considerando que não existe manifestação efetiva e
permanente da Corregedoria-Geral do MPRN nos procedimentos administrativos relacionados à definição
da distribuição e à redistribuição de atribuições, ao aperfeiçoamento estrutural das Promotorias e aos
critérios de substituição ou cumulação de funções, a Corregedoria Nacional propõe a expedição de
RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça para que garanta a participação da CorregedoriaGeral em todos os atos procedimentais que visem ao aperfeiçoamento estrutural das Promotorias e
critérios de substituição ou cumulação de funções. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será
informada das providências adotadas.
18.31. Aperfeiçoamento funcional dos membros do Ministério Público. Valorização da atividade
extrajudicial resolutiva. Considerando que não restou efetivamente comprovada a atuação da
Corregedoria-Geral do MPRN junto ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério
Público no que concerne ao fomento dos temas de atualização profissional dos demais membros,
fomentando uma cultura institucional de valorização também da atividade extrajudicial resolutiva, a
Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo.
Corregedor-Geral do MPRN que garanta o efetivo fomento de cultura institucional de valorização da
atividade extrajudicial resolutiva propondo ao respectivo CEAF cursos de aperfeiçoamento na temática
sempre com a participação efetiva do próprio órgão. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será
informada das providências adotadas.
18.32. Processo de remoção e promoção por merecimento dos membros. Normativo e critérios. No que
tange aos critérios relativos às promoções por merecimento, considerando haver recente decisão liminar
no bojo do Pedido de Providências n.º 1.00130.2017-34 neste CNMP, tendo como objeto questionado
justamente a norma local que trata do tema, sendo que, por via de consequência, posteriormente a
matéria será deliberada pelo Egrégio Plenário do CNMP, a Corregedoria Nacional entende que está
prejudicado o encaminhamento de proposição quanto ao particular.
18.33. Sugere-se expedir OFÍCIO com registros elogiosos à Corregedoria-Geral do MPRN uma vez que a
atuação correcional do órgão é célere e objetiva; os procedimentos seguem ótimo fluxo procedimental e
os pronunciamentos são muito bem fundamentados. O órgão desempenha bem o seu papel de orientação
e aperfeiçoamento, o que pode ser aferido nos diversos procedimentos que são instaurados como
desdobramentos de correições realizadas, bem como de vários outros em que há arquivamento com
expedição de recomendação e/ou orientação. Observou-se, ainda, a instauração de vários procedimentos
com base na correição permanente a cargo dos membros do 2º grau. Como boa prática, registre-se a
atuação da Procuradora de Justiça Ladya Gama Maio, no exercício da correição permanente, ao indicar 05
(cinco) inquéritos civis com possíveis irregularidades/ausência de resolutividade, ensejando, assim,
apuração dos casos individuais pela Corregedoria-Geral do MPRN. Por fim, registre-se, ainda, a boa prática
de utilização da ferramenta de BI para gerar relatórios comparativos entre as unidades.
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19. Considerações Finais

19.1. Ao concluir este Relatório de Correição, cabe deixar consignada a total colaboração da ProcuradoriaGeral de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte 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.
19.2 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, 09 de março de 2017.

CLÁUDIO HENRIQUE PORTELA DO REGO
Corregedor Nacional do Ministério Público
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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 CNMPCN n° 136, de 29 de julho de 2016 instaurou o procedimento de correição nos órgãos de controle disciplinar das
unidades do Ministério Público do Estado de Pernambuco, 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 Correição nº 0.00.000.000377/2016-34, para organização dos documentos. A execução da
correição ocorreu conforme seu planejamento e foi realizada nos dias 25 e 26 de outubro de 2016, por um total
de 04 (quatro) 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, 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 pelo Colégio de Procuradores, dentre os Procuradores de Justiça, na mesma data da
eleição dos integrantes do Conselho Superior do Ministério Público, para mandato de 02 (dois) anos, permitida
uma recondução pelo mesmo processo.
2.1. Atribuições. Segundo o artigo 16, da Lei Complementar 12, de 27 de dezembro de 1994, incumbe ao
Corregedor-Geral do Ministério Público:

Art. 16. A Corregedoria Geral do Ministério Público é o órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da
conduta dos membros do Ministério Público, incubindo-lhe, dentre outras atribuições:
I - realizar correições e inspeções;
II - realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório reservado ao Colégio de Procuradores de Justiça;
III - propor ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma desta Lei, o não vitaliciamento de membro do Ministério
Público;
IV - fazer sugestões e recomendações, sem caráter vinculativo, a órgão de execução do Ministério Público;
V - instaurar, de ofício ou por provocação dos demais órgãos da Administração Superior, processo disciplinar contra
membro da Instituição, presidindo-o na forma desta Lei; (Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 57, de 5 de
janeiro de 2004.)
VI - encaminhar ao Procurador Geral de Justiça os processos administrativos disciplinares que, na forma desta Lei, incuba a
este decidir;
VII - remeter aos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público informações necessárias ao desempenho
de suas atribuições;
VIII - 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.

2.2. Regimento Interno. Além da fixação legal das atribuições da Corregedoria-Geral pela LC 12/1994, o órgão
dispõe de Regimento Interno (Ato nº 184/1994).
2.3. Estrutura Organizacional. A Corregedoria-Geral está organizada de acordo com o disposto no Regimento
Interno.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Nesse ponto, já há que se fazer a primeira observação por
parte desta Corregedoria, porquanto o relatório discriminou toda a estrutura da Corregedoria Geral do
Ministério Público de Pernambuco, não havendo tópico semelhante para a estrutura do Órgão responsável pelo
auxílio ao Procurador-Geral de Justiça para análise dos procedimentos administrativos concluídos, no caso, a
ATMA-D (Assessoria Técnica em Matéria Administrativo - Disciplinar), dando a entender – ou, ao menos foi
essa a primeira impressão que tivemos, que o único órgão responsável pela matéria disciplinar no Ministério
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Público de Pernambuco é a Corregedoria Geral, quando, na verdade, à Corregedoria compete apenas a
instauração, instrução e conclusão dos Processos Administrativos Disciplinares – PADs, Sindicâncias e
Solicitações de Informações, enquanto a decisão final e consequente aplicação da penalidade, compete ao
Procurador-Geral de Justiça, assessorado pela prefalada ATMA-D.
Assim, pensamos que, data maxima venia, deve ficar bem clara a distinção entre os “Órgãos de controle
disciplinar das Unidades do Ministério Público do Estado de Pernambuco”, objeto da Correição, a saber:
- CORREGEDORIA GERAL, como órgão responsável pela instauração, instrução e conclusão dos PADs; (art. 16,
inciso V da Lei Orgânica Estadual do Ministério Público de Pernambuco – LOEMPPE).
- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA/ATMA-D, como órgão responsável pela decisão a ser tomada, com a
aplicação, se for o caso, da penalidade própria (arts. 9º, inciso X e 96A, §§7º e 9º, inciso II da LOEMPPE) e;
- ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, como órgão revisor dos eventuais recursos
interpostos (arts. 12, inciso VIII, alínea “b”; 12, §1º; e 99, caput da LOEMPPE)

3. Corregedor-Geral
O Corregedor-Geral do Ministério Público de Pernambuco é Procurador de Justiça, Renato da Silva Filho, que
assumiu o cargo de Corregedor-Geral 14/03/2013 e reconduzido em 16/03/2015; 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; afastou-se de suas atividades nos últimos 6
(seis) meses em razão de férias; cumpre expediente no período integral.

4. Corregedor-Geral Substituto
O Corregedor-Geral Substituto, Procurador de Justiça Paulo Roberto Lapenda Figueiroa, que substitui o
Corregedor-Geral nos seus afastamentos e impedimentos.

5. Promotores Corregedores
5.1. Francisco Ortêncio de Carvalho (28º Promotor de Justiça Substituto da Capital). Assumiu o órgão em
06/01/2015 (Portaria PGJ nº 048/2015); 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 12h00 às 18h00.
5.2. Helder Limeira Florentino de Lima (37º Promotor de Justiça Substituto da Capital). Assumiu o órgão em
15/03/2013 (Portaria PGJ nº 479/2013); 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 12h00 às 18h00, quando está em
viagem de correição/inspeção, fica à disposição em tempo integral.

5.3. Hélio José de Carvalho Xavier (42º Promotor de Justiça de Defesa da cidadania da Capital). Assumiu o
órgão em 01/04/2009 (Portaria PGJ nº 347/2009); 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 12h00 às 18h00.
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5.4. José Roberto da Silva (36º Promotor de Justiça Criminal da Capital). Assumiu o órgão em 20/03/2013
(Portaria PGJ nº 499/2013); 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 12h00 às 18h00, nas terças-feiras,
também de manhã.
Obs. Entende que as instalações da Corregedoria Geral não são as mais adequadas. Cita como exemplo a sala dos
assessores do Corregedor-Geral. São 6 assessores instalados em uma única sala.

5.5. Jurandir Beserra de Vasconcelos (41º Promotor de Justiça Criminal da Capital). Assumiu o órgão em
16/03/2011; não reside na localidade de lotação (Reside em Camaragibe/PE, endereço limítrofe do Recife,
distando 20 km do centro da cidade e local de trabalho, mais perto do que alguns bairros do Recife. Há
aproximadamente 30 dias foi requerida autorização ao Procurador-Geral. Ainda não houve decisão); 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 18h00.

5.6. Patrícia Carneiro Tavares (44ª Promotora de Justiça de Defesa da cidadania da Capital). Assumiu o órgão
em 15/03/2013 (Portaria PGJ nº 481/2013); 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 12h00 às 18h00.
Obs. Sugestões dos membros da Corregedoria Geral: Unificação dos procedimentos de natureza disciplinar e das
nomenclaturas utilizadas.
Experiências inovadoras: Ático (Sistema interno da CGMP)

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

Ana Maria Dias de Almeida

Auxiliar Técnico da Assessoria

Andreza Grazielle Machado Cavalcanti

Analista da Secretaria Processual

Anita Guimarães Burgos

Auxiliar da Secretaria Administrativa

Antônio Maurício Moraes de Luna

Auxiliar Técnico da Assessoria

Clóvis Ático Ferreira de Melo

Auxiliar Técnico da Assessoria

Fadilla Costa Machado

Auxiliar da Secretaria Administrativa

Francisco Antônio Seixas de Castro
Júnior

Auxiliar Técnico da Assessoria

Jarbas Amorim da Silva

Oficial Ministerial de Gabinete
(Secretaria Administrativa)

Josany Xavier de Menezes

Analista da Secretaria Processual
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Auxiliar da Secretaria Administrativa

Juliana Thalita da Silva Monteiro
Márcio Medeiros Matias

Auxiliar Técnico da Assessoria

Maria Carolina Rodrigues de Souza

Auxiliar Técnico da Assessoria

Rodrigo da Costa Beltrão

Auxiliar Técnico da Assessoria

Rodrigo Valadares Alves

Analista da Secretaria Processual

7. Estrutura Física
A Corregedoria dispõe de 08 (oito) salas, divididas da seguinte forma: 01 Corregedor-Geral, 01 CorregedorGeral Substituto, 01 sala para os 06 (seis) Assessores (Promotores de Justiça) da Corregedoria, 02 salas para os
Analistas Processuais (uma para 01 Analista e outra para 02 Analistas), 01 sala de reuniões, 01 sala para os 10
(dez) servidores da Secretaria Administrativa e Técnica, e 01 sala de Recepção para 02 (duas) servidoras.
Embora não sejam instalações ideais, estão adequadas ao prédio (histórico) localizado no bairro de Santo
Antônio.

8. Sistemas de Arquivo
Sistemas de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos). Sistema de autos “Arquimedes”, intranet e
sistema interno da CGMP “Ático”.

9. Estrutura de Tecnologia da Informação
Estrutura de Tecnologia da Informação: No MP/PE o sistema Arquimedes é utilizado, tanto no 1º como no 2º
grau, para controle de todos os processos e procedimentos da atividade-fim. É possível verificar em tempo real
toda a movimentação de autos da Promotoria/Procuradoria de Justiça. O Arquimedes também é utilizado para o
registro da atividade-meio, com exceção dos processos referente a pagamento, que ainda são registrados no
Sistema Integrado de Informações Gerenciais - SIIG.
Na visão do Corregedor-Geral, o sistema Arquimedes está ultrapassado e não atende adequadamente as
demandas do Ministério Público.
Com relação ao hardware, a Corregedoria Geral dispões dos seguintes recursos: Corregedor-Geral: 01 PC e 01
impressora; Corregedor-Geral Substituto: 01 PC; Assessoria: 06 PCs e 03 impressoras (sendo 01 copiadora com
escâner e 01 impressora laser colorida); Secretaria Processual: 03 PCs e 02 impressoras; Secretaria

Administrativa e Técnica: 06 notebooks, 01 Data-Show, 10 PCs e 03 impressoras (sendo 02 copiadoras
com escâner); Sala de Reunião: 01 PC e 01 impressora; e Recepção: 01 PC e 01 impressora.
10. Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional
Lei n.º 12/94 - Lei Orgânica Estadual do Ministério Público de Pernambuco (LOEMP-PE); Ato PGJ n.º 184/1994
(Regulamento da Corregedoria Geral do Ministério Público); Resolução CSMP n.º 002/1998 (disciplina o estágio
probatório); Resolução CGMP n.º 001/2009 (Regulamenta as Correições e Inspeções); e Instrução Normativa
Conjunta PGJ-CGMP n.º 001/2014 (Tabelas Unificadas).
Obs. Além dos Atos Normativos (item 9), há Recomendações e Avisos expedidos pela CGMP.
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11. Procedimentos Disciplinares

11.1. Espécies de procedimentos investigatórios prévios:
Sindicância.

Notícia de Fato, Solicitações de Informações e

11.2. Espécies de procedimentos disciplinares: Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD (Sumário e
Ordinário).
11.3. Sistema de controle interno sobre as decisões disciplinares e aplicação de penalidade: Planilha de Excel
na rede da CGMP, administrada pelos Analistas Ministeriais – Área Jurídica.
Da decisão do Corregedor-Geral que arquiva uma SI (RD) não cabe recurso. Da decisão de instauração de PAD
não cabe recurso. Das decisões em procedimentos disciplinares cabe recurso ao Órgão Especial do CPJ.
"Art. 99. Das decisões proferidas pelo Procurador-Geral de Justiça caberá recurso a ser interposto por petição
dirigida ao Colégio de Procuradores de Justiça, já acompanhada das razões de inconformidade, dentro do prazo de
quinze dias a contar da intimação pelo Diário Oficial do Estado. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei
Complementar nº 57, de 5 de janeiro
de 2004.)"
A LC 12/94 apresenta algumas atecnias. No art. 92 temos a seguinte contradição aparente:
"§ 3º Durante o processo disciplinar, poderá o Procurador Geral de Justiça afastar o indiciado do exercício do
cargo, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens; (Redação alterada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 57,
de 5 de janeiro de 2004.)
§ 4º Se a decisão final concluir pela aplicação da pena de suspensão, nela será computado o período de suspensão
preventiva. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei
Complementar nº 57, de 5 de janeiro de 2004.) "
O § 3º autoriza o PGJ, durante o PAD, afastar o indiciado do cargo, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens.
O § 4º determina o cômputo do período de suspensão preventiva, caso a decisão final conclua pela aplicação da
pena de suspensão.

Observação 1: como computar na pena de suspensão (com perda dos direitos e vantagens decorrentes do
exercício do cargo) o período de suspensão (afastamento) preventiva, onde não há prejuízo dos vencimentos e
vantagens.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Nacional). Aqui, como já havíamos nos pronunciado, entendemos
que o §4º do art. 92, faz referência a uma espécie de “detração”; todavia, tal detração só alcança o lapso de
tempo laboral, devendo ser aplicado o desconto nos subsídios do Promotor apenado. De toda sorte, como
também já dissemos por ocasião da Correição, concordamos com a falta de clareza da norma, pelo que
promoveremos estudo para devida mudança legislativa.

Inquérito ou Sindicância
"Art. 93. Ressalvado o disposto no art. 16, inciso V, desta Lei, é competente, para instauração de inquérito ou
sindicância, o Procurador Geral de Justiça, de ofício ou por recomendação do Conselho Superior do Ministério
Público."
(...)
"Art. 95. A sindicância será realizada pelo Corregedor Geral do Ministério Público, de
Ofício ou por determinação superior. "
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Observação 2: Há aparente contradição entre os dois artigos citados. O art. 93 diz que o PGJ é competente
para instauração de inquérito ou sindicância, de ofício ou por recomendação do CSMP. Logo adiante, o art. 95
confere ao Corregedor-Geral, de ofício ou por "determinação superior", "realizar" a sindicância.

Observação 3: Apesar de fazer referência na Seção I (Da Sindicância e do Inquérito) do Capítulo III (Do Processo
Administrativo), a LC 12/94, em nenhum momento faz referência sobre a instauração, tramitação e decisão do
"inquérito", limitando-se a seguinte passagem:
"Art. 97. O inquérito será concluído e encaminhado ao Procurador Geral de Justiça, com o relatório
final, no prazo de noventa dias, contado da publicação do ato constitutivo da Comissão.
Parágrafo único. O prazo de que trata este artigo pode ser prorrogado por mais trinta dias, nos casos
de força maior, reconhecida pelo Procurador Geral de Justiça."

Recomendável elaborar estudos para sistematizar a legislação institucional, corrigindo eventuais atecnias e
contradições existentes.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). De fato, como já havíamos frisado durante a Correição, tal
incoerência legislativa existe, porquanto, retirado o Inquérito Administrativo do rol de procedimentos
administrativos disciplinares – aliás, atualmente, apenas por meio de Processo Administrativo Disciplinar é
possível se aplicar penalidades – não foram procedidas as demais correções legislativas para se extirpar tal
instituto da nossa legislação. De toda sorte, da mesma forma, promoveremos estudo para devida mudança
legislativa.

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:
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). De início, vale dizer que, muito embora nenhuma
observação feita neste item tenha imputado a esta Corregedoria a realização de qualquer providência, ou
mesmo de eventual falha ou desídia, com a devida vênia, não foram indicados discriminadamente os Órgãos
responsáveis – ou nos quais se encontravam os procedimentos examinados. Com isto, várias situações
apontadas no referido subitem não se aplicam a esta Corregedoria, seja porque o(s) procedimento(s) já tiveram
seu desfecho neste Órgão, com elaboração de Relatório Conclusivo pela Comissão Processante, seja porque
nunca chegaram ao conhecimento desta Corregedoria, seja, ainda, por ter esta Corregedoria, na parte que lhe
compete, adotado as medidas cabíveis ou, finalmente, por não haver atribuição desta Corregedoria para
atuação.

1 – Número de registro e classe:

Processo Administrativo Disciplinar
– Portaria CGMP 019/2013

Objeto: No dia 13 de agosto de 2013 foi instaurado processo administrativo disciplinar, cujo objeto era a violação dos
deveres previstos no art. 74, incisos II e IV, da LOMPPE.
No dia 16 de setembro de 2014, a Procuradora-Geral em exercício aplicou a pena disciplinar de censura (fls. 227/228).
No dia 12 de fevereiro 2016, o Procurador-Geral de Justiça, após provocação, anulou a certidão de transito em julgado,
tendo em conta que não houve a intimação pessoal do processado (fls. 270/271).
Diante disso foi interposto recurso pelo processado (fls. 278/279), que foi recebido (fls. 280/282).
No dia 24 de outubro de 2016, o Procurador de Justiça relator apresentou relatório, pedindo pauta para a
apresentação do voto (fls. 292/296).
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Data da instauração:
13/08/2013
Observações da Corregedoria Nacional: Constata-se, no caso, um equívoco primário e grave na intimação do
processado que pode prejudicar a persecução administrativa.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Nacional). Da parte desta Corregedoria, teve seu encerramento em
12/06/2014, tramitando regularmente e seguindo ao Gabinete do Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça em
16/06/2014, o qual aplicou ao infrator a penalidade censura, em virtude da reincidência na prática de falta
funcional apenada com advertência. O PAD, inclusive, encontra-se no Órgão Especial do Colégio de
Procuradores de Justiça desde o dia 23/05/2016, uma vez que a referida decisão do PGJ foi objeto de recurso
por parte do Promotor de Justiça. E, quanto ao equívoco que foi apontado por essa Corregedoria Nacional,
destaque-se que, de acordo com o art. 96, §2º da LOEMPPE, cabe ao PGJ (e não ao CGMP) a cientificação
pessoal da referida decisão ao processado. Assim, vê-se que da parte da Corregedoria local, todas as
providências/diligências foram adotadas. (Cópia do despacho – documento 01)

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGR). Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar, no bojo do qual foi
identificada falha na intimação do Promotor de Justiça, quando da expedição da decisão da SubprocuradoraGeral de Justiça em Assuntos Administrativos, no exercício da Procuradoria Geral de Justiça, datada de
16.09.2014. Por ocasião de dita decisão, aponta essa E. Corregedoria Nacional, equívoco primário e grave,
uma vez que não houve a intimação pessoal devida em relação ao processado, podendo implicar no futuro
prejuízo à persecução administrativa. Compulsando o feito, muito embora seja reconhecida a falta de
intimação que deixou de se dar nos moldes devidos, à época da gestão passada, tal foi devidamente sanada,
na medida em que o processado ofertou recurso, em prazo recursal reaberto. Dito recurso passou pelo juízo
de admissibilidade, sendo recebido e se encontrando em pauta para julgamento no dia 24.11.2016.

2 – Número de registro e classe:

Procedimento Investigatório
Criminal 2016/2337498

Objeto: Foi instaurada investigação criminal para a apuração do suposto extravio de inquérito civil público.
Na portaria não foi indicada nenhuma diligência a ser realizada.
No dia 17 de agosto de 2016 foi sugerida a prorrogação do PIC.
No dia 18 de agosto de 2016 foi expedido ofício ao PGJ para informar os membros responsáveis e servidores lotados na
a
25 Promotoria de Justiça, o que foi certificado no dia 24 de agosto de 2016.
a
No dia 26 de agosto de 2016 foi solicitada cópia do ICP instaurado pela 25 Promotoria de Justiça.
Verifica-se que, apesar de já instaurado há mais de cinco meses, nenhuma diligência efetiva foi tomada para apurar os
fatos.
Data da instauração:
19/05/2016
Observações da Corregedoria Nacional: Os autos, após as folhas 31 encontra sem numeração.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Procedimento de competência exclusiva do ProcuradorGeral de Justiça, conforme o art. 55, §1º da LOEMPPE, uma vez que visa investigar criminalmente conduta, em
tese, atribuída a membro ministerial. Assim, qualquer inércia na tramitação do referido procedimento não há
de ser imputada a esta Corregedoria. Aliás, na parte que nos competia (quando se investigou eventual falta
funcional por ação ou desídia da Promotora de Justiça), foi instaurada uma Solicitação de Informações - SI (de
nº 64/2014) em 26/08/2015, a qual, após os devidos esclarecimentos, restou ARQUIVADA em 21/09/2015,
diante da ausência de indícios de falta funcional por parte da Promotora de Justiça, tendo esta promovido
todas as medidas cabíveis, inclusive a restauração dos autos. Cópia da decisão da SI – documento 02
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGR). Foi instaurado Procedimento de Investigação Criminal, para fins de
apuração do extravio do Inquérito Civil Público 017/2012, instaurado pela 25ª Promotoria de Justiça de
Defesa da Cidadania da Capital. Foram realizadas várias diligências, tanto junto ao órgão de
administração, como no próprio sistema Arquimedes, das quais surgiu indício de que os autos podem ter
sido encaminhados à Secretaria do Conselho Superior. Dita Secretaria foi oficiada para proceder à busca
dos autos em seu acervo, estando a Assessoria Disciplinar no aguardo de resposta. Da mesma forma, a
Coordenação Ministerial de Tecnologia da Informação foi oficiada para apontar a data do
compartilhamento dos autos como o Conselho Superior, bem como o usuário responsável, igualmente
pendente de resposta. No Relatório Preliminar de Correição foi apontada falha na numeração das páginas
do PIC, a qual já foi sanada.

3 – Número de registro e classe:

Expediente avulso – Ofício nº
003/2015-GP

Objeto: Ofício n. 003/2015-GP subscrito pelo Presidente do TJPE encaminhando cópia integral de PAD que redundou
na demissão de servidores do TJ, em virtude de suposto assédio moral.
Expediente encontra-se avulto e sem qualquer formalização.
Não foi tomada qualquer providência pelo Procurador-Geral de Justiça.
Data da instauração:
06 de janeiro de 2015
Recomendação da Corregedoria Nacional: É recomendável a instauração de reclamação disciplinar no âmbito da
Corregedoria Nacional para apurar eventual omissão do PGJ.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Igualmente, de competência exclusiva do ProcuradorGeral de Justiça, conforme o art. 55, §1º da LOEMPPE, não tendo tramitação alguma nesta Corregedoria, em
virtude de não haver imputação de falta funcional a membro do Ministério Público.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGR). O Ofício nº 003/2015-GP, subscrito pelo Presidente do TJPE,
encaminha cópia integral de PAD que redundou na demissão de servidores do TJ, em virtude de suposto
assédio moral. Sendo afirmado pela Conselho Nacional, que houve falha na autuação do documento e que
o Procurador Geral de Justiça não tomou qualquer providência sobre os fatos narrados. A falha na
autuação do expediente, apontada no relatório Preliminar da Correição, foi devidamente sanada. Dito
expediente foi encaminhado ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, a fim de serem adotadas as
providências cabíveis na esfera disciplinar. O documento correicionado foi entregue à equipe de correição
da Corregedoria Nacional pela própria Assessoria Disciplinar, que, ciente da correição, dias antes, no afã de
organizar a sala para recebimento dos Conselheiros e servidores do CNMP, encontrou uma caixa contendo
alguns expedientes, em meio às demais caixas de feitos arquivados. Tal se deu, decorrente, seguramente,
da mudança realizada da Rua do Sol para a Rua do Imperador, de onde e para onde a Assessoria
Disciplinar se mudou. O argumento exposto encontra respaldo, inclusive, na lista de feitos remanescentes,
do qual o feito questionado pelo CNMP não consta, a qual foi entregue pelo Promotor de Justiça, Dr. José
Correia de Araújo, que atuou como um dos assessores desta Assessoria Disciplinar até o princípio do mês
de agosto do corrente ano, com atribuição exclusiva nos feitos judiciais e extrajudiciais do setor.

4 – Número de registro e classe:

Notícia de Fato nº
1.15.002.00256/2015-11
o

Objeto: O ofício n. 1596/2015/2 da Procuradoria da República, subscrito no dia 1 de setembro de 2015, foi recebido
no Ministério Público Estadual no dia 14/09/2015.
Somente no dia 11 de julho de 2016, o Procurador-Geral de Justiça despachou o feito o encaminhado à ATMA
Disciplinar, que, por sua vez, no mesmo dia despachou “Providenciar conforme despacho. Incluir em resenha”.
Aparentemente se constata a omissão da PGJ em dar andamento aos fatos noticiados.
Além disso, a questão de fundo trata do suposto recebimento ilícito de apropriação de verba do INSS por Promotora de
Justiça.
Data da instauração:
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Recomendação da Corregedoria Nacional: Recomenda-se a abertura de duas reclamações disciplinares no âmbito da
Corregedoria Nacional: um para apurar a eventual omissão do PGJ e outro para apurar a questão de fundo, relativa ao
suposto recebimento ilícito de verbas do INSS.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Ofício nº 1596/2015/2, da Procuradoria da República,
referindo-se a possível apropriação ilícita de verba do INSS por parte de Promotora de Justiça. Trata-se,
também, de caso de competência exclusiva do Procurador-Geral de Justiça, conforme o art. 55, §1º da
LOEMPPE, que não foi dado conhecimento, ainda, a este Órgão Correcional, razão pela qual oficiamos ao PGJ,
solicitando a remessa de cópia da citada documentação para análise. Cópia do Ofício CGMP nº 3254/2016 –
documento 03A.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGT). A Notícia de Fato objeto do presente item foi recebida no Ministério
Público Estadual em 14 de setembro 2015, sendo encaminhada à Assessoria Disciplinar em 11 de julho de 2016.
Ressalte-se que o lapso temporal decorrido entre a chegada do expediente e a remessa dos autos à Assessoria
Disciplinar, deu-se em virtude da ausência de estrutura no Gabinete do Procurador Geral de Justiça, que
atualmente teve um incremento, de modo a não se repetir tal falha. Ciente de suas limitações, antes mesmo da
correição realizada pelo CNMP, o Procurador Geral de Justiça instou a Assessoria Ministerial de Planejamento e
Estratégia Organizacional para mapear e estabelecer rotinas e fluxos na secretaria do apoio do gabinete.
Apesar da lacuna no andamento do processo, já foram solicitadas informações acerca dos fatos à interessada,
cujo depoimento foi gravado e anexado aos autos. Inclusive, em seu depoimento, a Promotora de Justiça nega
envolvimento com os fatos e afirma que pessoas da família e terceiros participaram de alguma forma da
retirada dos proventos de sua mãe, somada à afirmação de que fez a entrega de todos os documentos a uma
de suas irmãs. Diante desta constatação, foram adotadas as providências necessárias, os autos foram
remetidos ao MPF para investigação do crime contra Autarquia Federal na esfera competente, nada impedindo
que os mesmos retornem a este Ministério Público, na hipótese de serem encontrados indícios suficientes de
autoria atribuída a membro desta Instituição.

5 – Número de registro e classe:

Expediente nº 2015/1832131

Trata-se de expediente que noticia a pratica de fatos, em tese, praticados por Membro do Ministério Público do Estado
de Pernambuco, quando era Defensor Público no Estado de Tocantins.
O feito aportou à PGJ no dia 19/02/2015.
Data da instauração:
27/01/2015
Observações da Corregedoria Nacional: Até agora, aparentemente, não foi tomada qualquer providência no âmbito
da PGJ, razão pela qual afigura-se relevante a instauração de reclamação disciplinar no âmbito da Corregedoria
Nacional para apurar a questão de fundo e a eventual omissão da PGJ.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Noticia a prática por membro ministerial de fatos, quando
defensor no Estado de Tocantins. Nesse caso, também temos a competência exclusiva do Procurador-Geral de
Justiça, porquanto, apesar de o fato ter ocorrido antes de o agente gozar de foro privilegiado, como,
atualmente, enquadra-se em tal situação, tem competência para investigá-lo o Exmo. Sr. Procurador-Geral de
Justiça. Ressalte-se que tal fato não chegou ao conhecimento desta Corregedoria, sequer durante o estágio
probatório do membro.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). Trata-se de expediente que noticia a prática de fatos, em tese,
praticados por Membro do Ministério Público do Estado de Pernambuco, enquanto Defensor Público no
Estado de Tocantins, sendo afirmado pelo Conselho Nacional que não foi tomada qualquer providência
pelo Procurador Geral de Justiça. O documento apontado foi encontrado na mesma situação do documento
n. 3, havendo sido ele entregue à equipe de correição da Corregedoria Nacional pela própria Assessoria
Disciplinar, que, dias antes da correição, encontrou uma caixa contendo expedientes sem manifestação, em
meio às demais caixas de feitos arquivados. Tal se deu, decorrente, seguramente, da mudança realizada da
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Rua do Sol para a Rua do Imperador, de onde e para onde a Assessoria Disciplinar se mudou. O argumento
exposto encontra respaldo, inclusive, na lista de feitos remanescentes, do qual o feito questionado pelo
CNMP não consta, a qual foi entregue pelo Promotor de Justiça, Dr. José Correia de Araújo, que atuou como
um dos assessores desta Assessoria Disciplinar até o princípio do mês de agosto do corrente ano, com a
atribuição exclusiva nos feitos judiciais e extrajudiciais do setor. Considerando a prática, em tese, do crime
de falsidade ideológica, assim previsto no art. 299, do Código Penal Brasileiro, foram solicitadas diligências
perante o Juízo de Paraíso do Tocantins/ TO, a fim de serem encaminhados o documento falso, bem como
os nomes completos e qualificações do Juiz de Direito, Promotor de Justiça do feito onde foi desvendado o
falso e das pessoas de Débora Carvalho dos Santos e sua genitora, Ana Raimunda dos Santos Souza.

6 – Número de registro e classe:

Expediente nº 2013/1382275

Trata-se de expediente em que noticia a instauração pela polícia federal de inquérito policial para apurar eventual
prática de crime eleitoral por Promotor de Justiça.
No dia 15 de abril de 2014 foi expedido ofício à Polícia Federal, sendo que, depois disso, nada mais foi feito.
Data da instauração:
02/11/2013
Observações da Corregedoria Nacional: É recomendável a instauração de reclamação disciplinar no âmbito da
Corregedoria Nacional para apurar a questão de fundo e a eventual omissão da PGJ.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Expediente que noticia a instauração pela polícia federal de
inquérito policial para apurar eventual prática de crime eleitoral por Promotor de Justiça. O mencionado
expediente tramita na Procuradoria Geral de Justiça. Na parte que competia a esta Corregedoria, foi
analisada a notícia encaminhada pela Polícia Federal, concluindo-se em 02/09/2013 pela remessa de cópia
do ofício nº 0708/2013-IPL 0115/2013-4 DPF/CRU/PE ao Procurador-Geral de Justiça, para adoção das
medidas cabíveis. Cópias do ofício CGMP nº 1973/2013, de pronunciamento/despacho, do ofício da Polícia
Federal e de folha de tramitação e despacho - documentos 03 a 06.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Trata-se de notícia de instauração pela Polícia Federal de Inquérito Policial
para apura possível prática de crime eleitoral pelo Promotor de Justiça da comarca de São José do Egito. O
documento apontado foi encontrado na mesma situação do documento n. 3, havendo sido ele entregue à
equipe de correição da Corregedoria Nacional pela própria Assessoria Disciplinar, que, dias antes da
correição, encontrou uma caixa contendo expedientes sem manifestação, em meio às demais caixas de feitos
arquivados. Tal se deu, decorrente, seguramente, da mudança realizada da Rua do Sol para a Rua do
Imperador, de onde e para onde a Assessoria Disciplinar se mudou. O argumento exposto encontra respaldo,
inclusive, na lista de feitos remanescentes, do qual o feito questionado pelo CNMP não consta, a qual foi
entregue pelo Promotor de Justiça, Dr. José Correia de Araújo, que atuou como um dos assessores desta
Assessoria Disciplinar até o princípio do mês de agosto do corrente ano, com a atribuição exclusiva nos feitos
judiciais e extrajudiciais do setor. Sobre mencionado expediente, já foram tomadas providências iniciais com
a solicitação dos autos do Inquérito Policial à respectiva delegacia de polícia. De toda forma, ante a ausência
de resposta, o ofício encaminhado foi reiterado, ocasião em que se aguarda informações para a adoção das
providências cabíveis.

7 – Número de registro e classe:

Expediente nº 2014/1585175

Objeto: Trata-se de expediente em que há notícia de prática de ilícito por Membro do Ministério Público.
O último ato foi a expedição de ofício no dia 12 de agosto de 2014, não tendo sido praticado qualquer ato desde então.
Data da instauração:
05/05/2015
Observações da Corregedoria Nacional: É recomendável a instauração de reclamação disciplinar no âmbito da
Corregedoria Nacional para apurar a eventual omissão da PGJ.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Noticia a prática de ilícito por membro do Ministério
Público. O documento que o originou foi recepcionado, originariamente, pela ATMA-D e, em nenhum momento,
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esta CGMP teve conhecimento acerca de seu conteúdo, razão pela qual, somente agora oficiamos ao PGJ,
solicitando a remessa de cópia da citada documentação para análise. Cópias do Ofício CGMP nº 3254/2016 –
documento 03A e do Ofício nº 115/2014 – documento 07

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). Trata-se de expediente noticiando irregularidades na comarca de Iati.
Sobre os fatos trazidos a Assessoria Disciplinar, foram solicitadas informações a então promotora Responsável.
O documento apontado foi encontrado na mesma situação do documento n. 3, havendo sido ele entregue à
equipe de correição da Corregedoria Nacional pela própria Assessoria Disciplinar, que, dias antes da correição,
encontrou uma caixa contendo expedientes sem manifestação, em meio às demais caixas de feitos arquivados.
Tal se deu, decorrente, seguramente, da mudança realizada da Rua do Sol para a Rua do Imperador, de onde e
para onde a Assessoria Disciplinar se mudou. O argumento exposto encontra respaldo, inclusive, na lista de
feitos remanescentes, do qual o feito questionado pelo CNMP não consta, a qual foi entregue pelo Promotor de
Justiça, Dr. José Correia de Araújo, que atuou como um dos assessores desta Assessoria Disciplinar até o
princípio do mês de agosto do corrente ano, com a atribuição exclusiva nos feitos judiciais e extrajudiciais do
setor. Tomadas as providências iniciais e ante a ausência de resposta, o ofício encaminhado foi reiterado,
ocasião em que são aguardadas informações para a adoção das providências cabíveis.

8 – Número de registro e classe:

PAD nº 004/2016

Objeto: PAD instaurado a partir de uma conversa telefônica interceptada nos autos da ação penal 29094.2016.8.17.0910, em tramitação na Comarca de Lajedo/PE entre um denunciado por vários crimes graves
(interceptação de carga roubada, lavagem de dinheiro, quadrilha, crimes contra a ordem econômica...) e o referido
promotor de justiça, que recebe o tratamento de amigo e a quem são solicitados favores, inclusive eleitorais. Em
3/10/16, a comissão se reuniu, afastou preliminares e deferiu provas. Trata-se de expediente em que há notícia de
prática de ilícito por Membro do Ministério Público.
Data da instauração:
02/09/2016
Recomendação da Corregedoria Nacional: É recomendável a instauração de reclamação disciplinar para acompanhar
o caso em face de sua gravidade.
Observação: Em relação ao fato acima, há um CD com o Expediente nº 2016/2388020 – com cópias do Inquérito
Policial acima referido, em que consta o arquivamento do fato pelo PGJ na área criminal sem qualquer tipo de
investigação. Sugere-se pedir informações e o PGJ está tocando o procedimento.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Como mencionado no Relatório Preliminar, foi
recentemente instaurado nesta Corregedoria, encontrando-se atualmente na fase instrutória, tendo como o
último ato, o interrogatório do imputado (03/11/2016). Quanto à notícia de crime respectiva, esta tramita no
âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, refugindo a esta Corregedoria qualquer atuação na seara criminal.
Cópia do Termo de Interrogatório – documento 08

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). Foi sugerido pelo CNMP a solicitação de informação ao PGJ quanto ao
andamento do expediente 2013/2388020. Mencionado expediente encaminhou a esta assessoria alguns
documentos constantes do Inquérito Policial nº 09902.9008.000122/2016-1.2, trazendo em seu bojo,
conversa mantida entre o Promotor de Justiça, Dr. Rinaldo Jorge da Silva, com um dos investigados no
aludido inquérito. Referido expediente foi arquivado, haja vista tratar de conversa que não guardava
identidade com o objeto da investigação do supracitado Inquérito, instaurado com vistas à apuração de
roubo de cargas. Saliente-se que o próprio Juiz da causa, ao manifestar-se em relação ao apuratório,
explicitou que o Promotor de Justiça não foi alvo da investigação e não possuía vinculação com o objeto
investigado. Ante a ausência de vinculação com os fatos criminosos, os documentos foram arquivados.
Trata-se, assim, de convicção desta Procuradoria Geral de Justiça, em relação à qual, por se tratar de
atividade fim, não pode sofrer interferência na sua autonomia administrativa e independência funcional,
consoante arestos do Supremo Tribunal Federal (MS 28028, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda
Turma, julgado em 30/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 06-06-2013 PUBLIC 07-06-2013).

13

CORREGEDORIA NACIONAL

9 – Número de registro e classe:

Sindicância nº 03/2016

Objeto: Trata-se de denúncia anônima em que se imputa a PJ possível recebimento de vantagem indevida.
Data da instauração:
21/10/2016
Recomendação da Corregedoria Nacional: É recomendável a instauração de reclamação disciplinar para acompanhar
o caso em face de sua gravidade.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Também recentemente instaurada nesta Corregedoria,
(em 22/10/2016) encontrando-se, no momento, na fase de instrução, com a juntada de documentos para
análise. Neste ponto, caso comprovados os indícios de autoria, será instaurado Procedimento Administrativo
Disciplinar, a fim de garantir o exercício da ampla defesa por parte do indiciado. Cópia do ofício nº 248/2016PJL - documento 09

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). Trata-se de feito de atribuição da Corregedoria do Ministério Público de
Pernambuco.

10 – Número de registro e classe:

Notícia de Fato nº 2014/1440649

Objeto: Cuida-se de informação encaminhada pelo PJ Oscar Ricardo de Andrade Nóbrega em 23 de dezembro de
2013, dando notícia de possíveis crimes praticados por um Desembargador. Ocorre que, ao invés dos autos serem
encaminhados ao MPF (atribuição para processar Desembargador), os autos foram encaminhados para Assessoria
Técnica em Matéria Criminal, que, com fulcro na portaria POR-PGJ n. 505/12, entendeu por encaminhar os autos para
a Assessoria Técnica em Matéria Administrativo-Disciplinar, ao entendimento que o art 3, II, não faz exceção em
relação a instancia a qual pertence o membro da magistratura.
Data da instauração:
Recomendação da Corregedoria Nacional: recomendar que quando o fato envolver autoridade com prerrogativa de
função que não abranja atribuição da PGJ, os fatos devem ser imediatamente encaminhados a quem de direito. No
caso presente, o prejuízo foi minimizado com o encaminhamento dos fatos ao PGR em 24/3/14.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Também de atribuição exclusiva do Exmo. Sr. ProcuradorGeral de Justiça, conforme os arts. 16 e 19 da Resolução nº 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, da
LOMPPE, refugindo à área de atuação desta Corregedoria, por se tratar de notícia envolvendo magistrado.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). O expediente 2014/1440649 foi arquivado em dezembro de 2014, ocasião
em que foram adotadas todas as providências necessárias, inclusive com remessa de cópia das peças, que
aportaram na Assessoria Disciplinar, ao Procurador Geral da República. Dito expediente foi arquivado no
âmbito da Assessoria, na gestão passada, a qual tinha como rotina mantê-los como registro da tramitação do
expediente, o qual não era da atribuição do MPPE, por envolver desembargador do TJPE, remetendo cópias do
mesmo aos detentores de tal atribuição.

11 – Número de registro e classe:

Ofício nº 2060/2013

Objeto: Cuida-se do oficio 2060/2013 encaminhado pelo Corregedor-Geral de Justiça em 10/10/2013 ao PGJ
Aguinaldo Fenelon de Barros, no qual encaminha documentos que imputam prática de crime contra uma magistrada,
com reflexos na Lei de Improbidade Administrativo. Não houve autuação de nenhum procedimento (o próprio ofício
ganhou um número SISPE 3232521/2013 e os documentos foram juntados em um grampo de plástico. Em 10/12/14,
foi juntado um despacho em que informa que foi protocolizada uma denúncia contra a magistrada no dia 03/12/14 e
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que fora expedido oficio 237/14 enviando elementos contidos no oficio 917/14 ao CAOP Patrimônio Público, sem
nenhuma comprovação documental nos autos (nem da denúncia nem do oficio) e nenhuma manifestação de mérito.
Data da instauração:
Recomendação da Corregedoria Nacional: recomendar que nesses casos seja instaurado procedimento regular com
registro no sistema de gestão de feitos e que os documentos mencionados sejam juntados aos autos (no caso a
denúncia e o ofício encaminhando ao Patrimônio Público). Esse tipo de procedimento foi verificado em diversos outros
feitos, a exemplo do SISPE Reg. n. 53526/14.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Noticia, segundo o relatório preliminar, a propositura de
denúncia contra uma Magistrada, de forma que também se trata de documento com tramitação exclusiva no
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, não havendo atribuições desta Corregedoria, diante da inexistência
de notícia de prática de falta disciplinar por parte de membro deste Ministério Público.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). Da mesma forma que o item anterior, o Ofício 2060/2013 foi arquivado
em dezembro de 2014, também na gestão anterior, dele decorrendo uma denúncia contra membro do TJPE,
cujo protocolo da denúncia e expedição de ofício foram devidamente certificados por funcionário da assessoria
à época, suprindo qualquer dúvida sobre as providências adotadas pelo Procurador Geral de Justiça. A ausência
de cópia da denúncia e dos ofícios elaborados são falhas que não vêm se repetindo nesta gestão. As falhas
detectadas por essa E. Corregedoria Nacional, portanto, não decorreram de má-fé ou desídia da Assessoria
Disciplinar ou do Procurador Geral de Justiça, haja vista que os procedimentos apontados sem manifestação,
foram entregues à equipe de correição da Corregedoria Nacional pela própria Assessoria Disciplinar que, ciente
da correição, dias antes, no afã de organizar a sala para recebimento dos Conselheiros e servidores do CNMP,
encontrou uma caixa contendo tais procedimentos, em meio às demais caixas de feitos arquivados. Todos os
feitos que se encontravam sem manifestação foram movimentados, demonstrando todo o interesse dessa
Instituição em suprir as falhas ocorridas em tempo hábil, para fins de efetividade de punição que, porventura,
venha a ser devida e necessária.

12.

Estágio Probatório

1. Forma do acompanhamento (físico ou eletrônico): Físico/Eletrônico.
2.Periodicidade do acompanhamento e da resposta: Durante o período de 02 (dois) anos de efetivo exercício
na carreira, o acompanhamento é realizado por meio de inspeções, correições, análise de trabalhos remetidos
e outros meios ao alcance da CGMP, tais como controle do envio dos relatórios do CNMP (interceptações
telefônicas e visitas às delegacias de polícia, às unidades prisionais, de atendimento socioeducativo e de
acolhimento institucional). Tanto nos relatórios trimestrais quanto nas inspeções/correições, o vitaliciando
obtém resposta do exame de sua atuação funcional.
3. Atribuição de conceitos: O art. 14 da Res. CSMP n.º 2/98 prevê que serão atribuídos os conceitos ótimo,
bom, regular insuficiente aos trabalhos do Promotor de Justiça em estágio probatório.
4. Avaliação psicológica ou psiquiátrica dos membros em estágio probatório: Apenas quando necessária.
Vale salientar, que não há notícia da realização de tais avaliações no curso do estágio probatório dos
Promotores de Justiça no MPPE, pois sequer há previsão na Lei Orgânica Estadual do MPPE.
5. Inspeção pessoal dos membros em estágio probatório: Durante o estágio probatório o(a) Promotor(a)
de Justiça é inspecionado, pelo menos, uma vez. Dependendo do cronograma, poderá ser, inclusive,
correcionado.
6. Acompanhamento da participação dos membros em estágio probatório em Plenários do Tribunal do
Júri: É efetuado através dos relatórios trimestrais e dos relatórios de julgamento do tribunal do júri.

15

CORREGEDORIA NACIONAL

7. Controle de causas suspensivas de vitaliciamento: Afastamentos (férias e licenças, por exemplo - Art. 67
da LC 12/94).
8. Procedimento para impugnação ao vitaliciamento (fluxo): O CGMP apresenta relatório circunstanciado
concluindo, fundamentadamente, pela confirmação ou não na carreira (art. 40 da LC12/94); se o relatório
for favorável, não havendo impugnação, a confirmação na carreira será declarada pelo Procurador-Geral de
Justiça (§ 1º do art. 40); se for desfavorável, o CSMP ouvirá, no prazo de 10 (dez) dias, o interessado (§ 2º
do art. 40); esgotado o prazo para defesa, com ou sem ela, e produzidas as provas, o CSMP decidirá pelo
voto de 2/3 dos seus membros, não participando dessa votação, o Corregedor-Geral (§ 3º do art. 41). A
instauração e o processamento do procedimento de impugnação do vitaliciamento caberá ao CSMP, por
proposta de qualquer órgão ou membro da Instituição (art. 41); o prazo para impugnação é de 10 (dez) dias,
a contar do recebimento do relatório de apuração pelo CSMP (§ 1º do art. 41); aplica-se ao procedimento
em análise, o disposto nos §§ 2º e 3º supramencionados; das decisões do CSMP, caberá recurso ao Colégio
de Procuradores de Justiça – CPJ, que as confirmará ou não, no prazo de 30 (trinta) dias (§ 3º do art. 41);
confirmada a decisão do não vitaliciamento, o Procurador-Geral de Justiça – PGJ , exonerará o membro (§
4º do art. 41). Por fim, vale salientar que o art. 7º da Res. CSMP n.º 2/98 prescreve que o Assessor (e
Promotor de Justiça) poderá impugnar, fundamentadamente, a permanência do(a) Promotor(a) de Justiça
na carreira, observados o disposto no Art. 41 da LC 12/94.
9. Exame dos procedimentos de acompanhamento do estágio probatório: É feito pelos Assessores /
Promotores de Justiça), Corregedor-Geral Substituto e Corregedor-Geral.
10. Participação da Corregedoria-Geral no curso de formação dos membros: Sim. Tanto no ingresso dos
membros na Instituição quanto nas 02 (duas) reuniões anuais ordinárias coletivas (Art. 15 da Resolução
CSMP n.º 2/98).

São dezesseis (16) membros em estágio probatório. Nove (09) tomaram posse no dia 02.10.2015, seis (06) no dia
02.05.2016 e um (01) no dia 03.08.2016. O quadro total de membros do Ministério Público é de 391 (trezentos e
noventa e um) membros: trezentos e quarenta e sete (347) Promotores de Justiça e quarenta e quatro (44)
Procuradores de Justiça, vale dizer: cerca de quatro por cento (4%) do quadro do Ministério Público do Estado de
Pernambuco encontra-se em estágio probatório. Importa destacar, ainda, que existe, atualmente, 143 (cento e
quarenta e três) cargos vagos no âmbito do Ministério Público do Estado de Pernambuco, sendo que 64
(sessenta e quatro) encontram-se na entrância inicial.
A Lei Complementar n.° 12/1994, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Pernambuco,
trata do estágio probatório no seu Capítulo III – “Do Estágio Probatório” –, mais especificamente nos artigos 39
“usque” 43. Diz o referido diploma legal: “Durante o período máximo de dois anos, a contar do início de exercício
do cargo, apurar-se-á a conveniência da permanência ou não da confirmação do membro do Ministério Público
na carreira, mediante a verificação dos seguintes requisitos: I – idoneidade moral; II – disciplina; III – dedicação
ao trabalho; IV – equilíbrio e eficiência no desempenho das funções” (artigo 39, incisos). Compete ao Corregedor
Geral do Ministério Público promover a apuração prevista no artigo anterior, devendo, quando oportuno,
encaminhar ao Conselho Superior do Ministério Público relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e
funcional dos Promotores de Justiça em estágio probatório, concluindo, fundamentalmente, pela sua
confirmação ou não da carreira (artigo 40, “caput”). Na hipótese de a conclusão do relatório ser pelo
vitaliciamento, e não havendo impugnação da proposta, a confirmação da carreira será declarada mediante
Portaria do Procurador Geral de Justiça (§ 1° do artigo 40). Se a conclusão do relatório for desfavorável ao
vitaliciamento, o Conselho Superior do Ministério Público ouvirá, no prazo de dez dias, o interessado,
assegurando-lhe ampla defesa (§ 2° do artigo 40). Esgotado o prazo para defesa, com ou sem ela, e produzidas as
provas requeridas, o Conselho Superior do Ministério Público decidirá pelo voto de dois terços dos seus
membros, excluído da votação o Corregedor Geral do Ministério Público (§ 3° do artigo 40). O procedimento de
impugnação do vitaliciamento de Promotor de Justiça em estágio probatório será instaurado e processado pelo
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Conselho Superior do Ministério Público, por proposta de qualquer órgão ou membro da Instituição (artigo 41,
“capuit”). O prazo para apresentação da impugnação será de dez dias, a contar da publicação do recebimento do
relatório de apuração pelo Conselho Superior do Ministério Público (§ 1° do artigo 41). Das decisões do Conselho
Superior do Ministério Público nos procedimentos de impugnação de vitaliciamento caberá recurso ao Colégio
de Procuradores de Justiça, que as confirmará ou não, no prazo de trinta dias a contar do recebimento dos autos
(§ 3° do artigo 41). Confirmada a decisão do Conselho Superior do Ministério Público, o Procurador Geral de
Justiça, mediante portaria, exonerará o Promotor de Justiça não confirmado na carreira (§ 4° do artigo 41).
Durante a tramitação do procedimento de impugnação de vitaliciamento, 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 (§ 5° do artigo 41). O Promotor de Justiça não confirmado na carreira,
originário de cargo público estadual efetivo, terá assegurado o direito de ser a ele reconduzido, desde que não se
trate de exclusão por improbidade, e o requeira ao Governador do Estado até cinco anos após a publicação do
ato que o tenha exonerado, fazendo-se a recondução na primeira vaga, com exceção daquela a ser preenchida
pelo critério de antiguidade (artigo 43, “caput”). Não concluída a apuração de que trata esta Seção, poderá o
Promotor de Justiça em estágio probatório requerer sua readmissão no cargo efetivo que anteriormente
ocupava no serviço público estadual, se alegar inaptidão para o exercício das funções do Ministério Público
(parágrafo único do artigo 43).
São considerados como efetivo exercício, para todos os efeitos legais, exceto para vitaliciamento, os dias em que
o membro do Ministério Público estiver afastado de suas funções em razão de: a) licenças, b) férias, c) período
de trânsito, d) disponibilidade remunerada, exceto para promoção, em caso de afastamento decorrente de
punição, e) designação do Procurador Geral de Justiça para promoção, em caso de afastamento decorrente de
punição (artigo 67, incisos, da Lei Complementar n.° 12/94).
A Resolução do Conselho Superior n.° 02/98, por sua vez, “disciplina o Estágio Probatório dos membros do
Ministério Público do Estado de Pernambuco”. Consta do artigo 1°: “Cabe à Corregedoria Geral do Ministério
Público acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público de Pernambuco. ” Os dois (02)
primeiros anos de efetivo exercício na carreira são considerados de estágio probatório, durante os quais será
examinada pela Corregedoria Geral do Ministério Público e pelo Centro de Formação de Aperfeiçoamento
Funcional a conveniência de permanência na carreira e do vitaliciamento do membro da Instituição, observados
os seguintes requisitos: I – idoneidade moral, no âmbito pessoal e profissional; II – conduta pública e particular
compatível com o exercício do cargo; III – dedicação e exação no cumprimento dos deveres e funções do cargo;
IV – eficiência, pontualidade e assiduidade no desempenho de suas funções; V – presteza e segurança nas
manifestações processuais; VI – referências em razão da atuação funcional; VII – publicação de livros, teses,
estudos e artigos jurídicos, inclusive premiação obtida; VIII – atuação em Promotoria de Justiça que apresente
dificuldade ao exercício das atribuições; IX – contribuição à melhoria dos serviços da Instituição e da Promotoria
de Justiça; X – integração comunitária no que estiver afeto as atribuições do cargo; XI – frequência a cursos de
aperfeiçoamento realizados pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento Funcional (artigo 2°). Durante o biênio
a que se refere este artigo, a atuação do membro do Ministério Público será, ainda, acompanhada e avaliada
pela Corregedoria Geral do Ministério Público, por meio de inspeções, correições, análise de trabalhos remetidos
e outros meios ao seu alcance (§ 1° do artigo 2°). A permanência na carreira e o vitaliciamento do membro do
Ministério Público serão deliberados pelo Conselho Superior do Ministério Público, na forma prevista na Lei
Complementar n° 12, de 27.12.94 (§ 2° do artigo 2°). Durante o período de estágio probatório, será aprofundada
a investigação relativa aos aspectos moral, pessoal e profissional do membro do Ministério Público, valendo as
conclusões como subsídio à decisão do Conselho Superior do Ministério Público (§ 3° do artigo 2°). Após entrar
em exercício, o Promotor de Justiça ficará à disposição do Centro de Formação e Aperfeiçoamento Funcional
pelo período mínimo de 15 (quinze) dias, para estágio de orientação e preparação (artigo 3°, “caput”). Durante o
estágio a que se refere este artigo, o Promotor de Justiça poderá ser designado para o exercício das atribuições
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do cargo (parágrafo único do artigo 3°). Ao assumir as suas funções na Promotoria de Justiça para a qual foi
designado o Promotor de Justiça fará imediata comunicação a Corregedoria Geral do Ministério Público,
acompanhada de relatório circunstanciado sobre a situação dos serviços que lhe forem afetos (artigo 4°). Para
todos os efeitos legais, o período de estágio probatório compreende o de orientação e preparação (artigo 5°). O
Corregedor Geral do Ministério Público, para efeito de acompanhamento do biênio de prova do membro do
Ministério Público em estágio probatório, designará seus Assessores para acompanhamento e avaliação
individual de estágio probatório do membro do Ministério Público (artigo 6° “caput”). A Corregedoria Geral do
Ministério Público designará seus Assessores escolhidos para orientar os Promotores de Justiça em estágio
probatório, observada a necessária rotativa (§ 1° do artigo 6°). Conhecido o Assessor da Corregedoria Geral
responsável pela orientação do membro do Ministério Público em estágio probatório, deverá o mesmo, de
imediato, designar reunião com o Promotor de Justiça para orientações iniciais (§ 2° do artigo 6°). Compete ao
Assessor da Corregedoria Geral designado na forma do artigo anterior: I – fornece endereço e telefone onde
possam ser encontrados pelo Promotor de Justiça em estágio probatório; II – informar, trimestralmente, por
escrito à Corregedoria Geral do Ministério Público sobre a situação do Promotor de Justiça em estágio
probatório; III – dirimir as dúvidas dos Promotores de Justiça em estágio probatório, municiando-os das
informações necessárias ao correto desempenho das funções; IV – requisitar ao membro do Ministério Público
em estágio probatório cópias de trabalhos referidos nos relatórios nos relatórios trimestrais e não
encaminhados; V – sugerir ao Corregedor Geral do Ministério Público, até o quarto mês que antecede o
vitaliciamento, a confirmação do membro do Ministério Pública na carreira, servindo a manifestação como
subsídio ao Conselho Superior do Ministério Público; VI – impugnar, fundamentadamente, a permanência do
Promotor de Justiça na carreira, observado o disposto no artigo 41 da Lei Complementar n.° 12/94; VII –exercer
outras atribuições que sejam afetas à sua área de atuação (artigo 7°). O membro do Ministério Público deverá
encaminhar à Corregedoria Geral do Ministério Público, até 10 (dez) dias após o encerramento de cada
trimestre, relatórios das atividades desenvolvidas no período, abrangendo as diversas áreas de atuação (artigo
8°). A não remessa injustificada do relatório de atividades no prazo de 10 (dez) dias após o encerramento de cada
trimestre importará em anotação de nota desabonatória na ficha funcional do Promotor de Justiça em estágio
probatório e a imediata requisição do relatório trimestral (§ 1° do artigo 8°). O relatório trimestral será instruído
com cópias de todos os trabalhos de sua autoria, dentre as seguintes peças processuais:
I – Na área Criminal:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

pedidos de arquivamento de inquérito policial;
denúncias e aditamentos;
libelos e aditamentos;
pareceres e requerimentos formulados em processos criminais e nos respectivos processos incidentes;
alegações finais;
razões e contrarrazões de recurso;
representações e remissões oferecidas em face da prática de atos infracionais praticados por
adolescentes.

II – Na área Cível:
a)
b)
c)
d)

petições iniciais e impugnações em processos de qualquer natureza;
pareceres interlocutórios e finais e requerimentos;
razões de recursos;
contrarrazões de recursais.

III – Atividades Extrajudiciais:
a) cópia de portarias inaugurais de inquéritos civis públicos;
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b)
c)
d)
e)

relação de número de manifestações exaradas em procedimentos de habilitação para casamento;
relação de números de rescisões de contrato de trabalho homologadas;
trabalhos jurídicos publicados após a entrada em exercício;
informações sobre o atendimento ao público, atuação junto à comunidade, situação dos livros e
pastas da Promotoria de Justiça, número de inquéritos civis e/ou ações civis públicas em andamento,
controle externo da atividade policial e sistema penitenciário local
f) cópias das atas das sessões de julgamento pelo Tribunal do Júri, acompanhadas das decisões
proferidas pelo Juiz-Presidente;
O relatório trimestral abrangerá os meses de efetivo exercício (§ 4° do artigo 8°). O Corregedor-Geral, à vista das
cópias apresentadas e do parecer elaborado pela assessoria, examinará a atuação funcional de cada Promotor de
Justiça em estágio probatório e fará relatórios, consignando, entre outros dados merecedores de especial
referência, os seguintes aspectos: a) apresentação gráfica; b) qualidade da redação; c) lógica no desenvolvimento
do raciocínio; d) fundamentação; e) poder de convencimento; f) atuação extrajudicial (artigo 12, incisos). Os
trabalhos trimestrais dos Promotores de Justiça em estágio probatório após análise e avaliação, será objeto de
relatório circunstanciado pelo Corregedor Geral do Ministério Público e remetidos ao Procurador Geral de
Justiça, que os encaminhará ao Conselho Superior (artigo 13). Serão atribuídos conceitos ótimo, bom, regular ou
insuficiente aos trabalhos dos Promotores de Justiça em estágio probatório e anotados em ficha pessoal,
levando-se ao conhecimento do interessado, para melhoria e aperfeiçoamento do seu trabalho (artigo 14). Os
Promotores de Justiça em estágio probatório deverão comparecer a duas reuniões anuais ordinárias coletivas,
em datas a serem designadas pelo Corregedor Geral do Ministério Público, de preferência na última semana dos
meses abri e outubro, comunicadas com antecedência (artigo 15). O Corregedor Geral do Ministério Público, 30
(trinta) dias antes de decorrido o período de 02 (dois) anos do estágio probatório, remeterá ao Conselho
Superior do Ministério Público relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal, social e funcional dos
Promotores de Justiça em estágio probatório, com base em análise dos relatórios trimestrais, concluindo
fundamentadamente pela confirmação ou não na carreira (artigo 16). Distribuir-se-á, imediatamente, ao
Conselheiro-Relator sorteado o expediente de que trata da confirmação, ou não, do membro do Ministério
Público, que deverá ser submetido à apreciação do Conselho Superior do Ministério Público na sessão seguinte
(artigo 17). Confirmada a permanência do Promotor de Justiça na Instituição pelo Conselho Superior do
Ministério Público, será enviada cópia desta decisão à Corregedoria Geral, que dela dará ciência ao interessado e
encaminhará o expediente ao Procurador Geral da Justiça, que expedirá portaria confirmando o Promotor de
Justiça na carreira (artigo 18). A impugnação à permanência e ao vitaliciamento do Promotor de Justiça em
estágio probatório obedecerá o disposto na Lei Complementar n.° 12/94 (artigo 20).
Transcreve-se, a título de ilustração, a conclusão de relatório parcial de estágio probatório de membro do
Ministério Público, Doutor Carlos Eugênio do Rego Barros Quintas Lopes, titular do 2° cargo da Promotoria de
Justiça Cabrobó, relativo ao 2° trimestre, compreendido entre o período de 1°.02.2016 a 02.05.2016, a saber:
“Ao final do segundo trimestre, importa reconhecer que o Promotor de Justiça Bel. Carlos Eugênio do
Rego Barros Quinta Lopes permanece revelando atuação responsável e zelosa na área judicial, bem
como procurou investir mais na extrajudicial.
Considerando o número de movimentações judiciais efetuadas pelo Promotor de Justiça (1° e 2° PJs
de Cabrobó e PJ de Lagoa Grande), quantificada, de acordo com o sistema de autos Arquimedes e o
Relatório em análise em 428 (quatrocentos e vinte e oito), denota-se boa produtividade no
trimestre em referência. Observa-se, ainda, que participou de 42 (quarenta e duas) audiências e 02
(duas) sessões do Tribunal de Júri em Cabrobó e Lagoa Grande.
No que concerne à atividade extrajudicial, observa-se que o Promotor de Justiça, como antedito,
movimentou os procedimentos existentes: promoveu 01 (um) arquivamento; expediu 03 (três)
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recomendações; efetuou 01 (uma) visita à cadeia pública; fez uma reunião com o Conselho Tutelar
ou de direitos; atendeu 68 (sessenta e oito) pessoas da comunidade; e enviou todos os relatórios de
fiscalização exigidos pelo CNMP.
Em decorrência da considerável quantidade de crimes contra a mulher, recomenda-se que o
Promotor empreenda ações articuladas com as Polícias Civil e Militar dos Municípios onde atua,
visando conscientizar a população acerca do assunto, valendo-se, inclusive, do apoio do Núcleo de
Apoio à Mulher do MPE, cuja Ação ‘Bem Me Quer’ tem sido muito bem recepcionada.
Recomenda-se, por fim, a adequação das atividades ministeriais à Gestão Estratégica da Instituição
(2013-2016).
Quanto ao aspecto disciplinar, não há qualquer registro de ato desabonador de sua conduta como
cidadão e profissional.
Diante do exposto, submete-se o presente parecer à apreciação do Excelentíssimo Senhor
Corregedor-Geral do Ministério Público.”
A remessa das peças produzidas pelo membro do Ministério Público em estágio probatório é feita via CD ou pen
drive.
São seis Promotores de Justiça que assessoram o Corregedor-Geral. Há a figura, também, do Corregedor Geral
substituto, que atua apenas nos afastamentos do Corregedor-Geral.
Não se faz sensível, ao longo do estágio probatório, obrigatoriedade, de natureza legal ou 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.
Não há previsão na legislação de regência – Lei Complementar n.° 12/94 ou Resolução n.° 02/98 – da realização
de inspeções/correições nos Promotores de Justiça em estágio probatório. Estes, os Promotores de Justiça em
estágio probatório, foram inspecionados em razão de recomendação expedida pelo Conselho Nacional do
Ministério Público por ocasião da inspeção geral.
Não há, no histórico do Ministério Público do Estado de Pernambuco, notícia de não vitaliciamento de Membro
em estágio probatório.
Não há avaliação psicológica ou psiquiátrica dos Promotores de Justiça ao longo do estágio probatório. Há, tão
somente, exame psicotécnico para fins de ingresso.
Há prévio curso de formação dos Promotores de Justiça em estágio probatório, realizado pelo Centro de
Formação e Aperfeiçoamento Funcional, no período de quinze dias. À Corregedoria-Geral foram destinados dois
dias.
Importa destacar que nenhum dos Promotores de Justiça em estágio probatório está autorizado a residir fora da
sede da Promotoria.
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.
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3° No âmbito do Ministério Público do Estado de Pernambuco, 143 (cento e quarenta e três) cargos estão vagos,
sendo que 64 (sessenta e quatro) cargos são de entrância inicial (quase a metade dos cargos vagos). Recomendase, assim, a fim de evitar o agravamento do problema do verdadeiro “esvaziamento” da entrância inicial, que se
evite levar a efeito promoções dos Promotores de Justiça em estágio probatório.
4° Disciplinar no plano normativo a exigência de que os membros do Ministério Público em estágio probatório
sejam submetidos, ao menos, a uma inspeção/correição durante o biênio de prova.
5° Alterar a Resolução n.° 02/98, do Conselho Superior do Ministério Público, para que o relatório
circunstanciado produzido pela Corregedoria-Geral do Ministério Público seja remetido ao Conselho Superior do
Ministério Público no prazo máximo de noventa (90) dias antes do final do biênio de prova, viabilizando, com
isso, em termos de prazo, a apreciação de eventual recurso perante o Colégio de Procuradores, na forma do § 3°
do artigo 41 da Lei Complementar n.° 12/94. Aliás, na referida resolução, deverá ser explicitada a legitimidade
recursal do Corregedor Geral do Ministério Público na hipótese de não vitaliciamento do membro do Ministério
Público pelo Conselho Superior (o melhor, ante o tempo transcorrido da sua edição, é que a Resolução n.° 02/98
passe por ampla revisão).
6° Tramita, desde 23.09.2016, perante o Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado de
Pernambuco, projeto de Regimento Interno da Corregedoria Geral do Ministério Público. Recomendável instar o
referido órgão colegiado apreciá-lo em tempo razoável (sugere-se sessenta dias).

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedoria-Geral). Neste ponto, destacamos que a 3ª observação/sugestão
diz respeito exclusivamente ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça. Quanto ao restante das
observações/sugestões, tratam-se de alterações legislativas e que, conforme dissemos no momento da
Correição, já ocorrem na prática; todavia, visando as compilar em normativa, esclarecemos que nesta
Corregedoria já se encontra processo de revisão completa do Regulamento que disciplina o Estágio Probatório
dos Membros do Ministério Público. Desta forma, já consta na minuta da Resolução RES-CSMP, que disciplina o
Estágio Probatório (documento 10), elaborada pelos membros desta CGMP, as seguintes disposições: - art. 4º e
parágrafo único (obrigatoriedade de realizar, pelo menos, quatro trabalhos no plenário do Tribunal do Júri, por
ano), referente à 1ª observação dantes citada; - §2º do art. 2º (acompanhamento psicológico e psiquiátrico),
referente à 2ª observação citada; - §1º do art. 2º (obrigatoriedade de realização de, no mínimo, uma inspeção
anual, além de correições, durante o estágio probatório), referente à 4ª observação e; - art. 15 (remessa do
relatório de vitaliciamento ou não-vitaliciamento 90 dias antes de findo o biênio), referente à 5ª observação.
Por fim, no que toca à 6ª Observação – aprovação do Regimento Interno desta Corregedoria, e, auxiliando no
cumprimento da determinação dessa Corregedoria Nacional, oficiado ao Eg. Colégio de Procuradores de
Justiça, na pessoa do seu Presidente, encaminhando cópia das fls. 16 do Relatório Preliminar, com destaque
para a referida observação (cópia do ofício CGMP nº 3253/2016, de 18/11/2016 – documento 11).

13. Correições e Inspeções
A disciplina da atividade fiscalizatória dos membros do Ministério Público do Estado de Pernambuco encontra
referência na Lei Complementar n.° 12/1994, no capítulo que trata das “Das Inspeções e Correições” (Capítulo I)
do Título III – “Regime Disciplinar”. Reza o artigo 75, incisos, do referido diploma legal que a atividade funcional
dos membros do Ministério Público está sujeita a visitas de inspeção e a correições: a) permanentes, b)
ordinárias e c) extraordinárias.
A correição permanente será promovida pelo Procurador Geral de Justiça e pelos Procuradores de Justiça, nos
processos em que funcionem (artigo 76, “caput”). Verificada pelos Procuradores de Justiça, qualquer falha na
atuação de membro do Ministério Público, o fato será comunicado, por escrito, ao Conselho Superior do
Ministério Público, para as providências cabíveis (parágrafo único). As correições ordinárias e extraordinárias
serão efetuadas pelo Corregedor Geral do Ministério Público e as visitas de inspeção por ele próprio ou por
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Auxiliar da Corregedoria por ele designado para tal (artigo 77, “caput”). A correição ordinária será feita
mensalmente, em pelo menos uma Promotoria da Capital e duas do Interior, com objetivo de verificar (§ 1° do
artigo 77): I – a regularidade do serviço; II – zelo, a eficiência e a assiduidade dos membros do Ministério Público;
III – o cumprimento das portarias, circulares, provimentos e outras determinações da Procuradoria Geral de
Justiça, do Colégio de Procuradores e do Conselho Superior do Ministério Público. A correição extraordinária,
geral ou parcial, será determinada pelo Procurador Geral de Justiça ou pelo Conselho Superior do Ministério
Público, sempre que necessário (§ 2° do artigo 77). Da correição, ordinária ou extraordinária, será apresentado
relatório circunstanciado ao Procurador Geral de Justiça, com vista ao Conselho Superior do Ministério Público
(artigo 78, “caput”).
A Resolução n.° 001/2009 – CGMP, por seu turno, regulamenta as correições ordinárias e extraordinárias e as
inspeções no âmbito do Ministério Público de Pernambuco. As correições ordinárias e extraordinárias serão
efetuadas pelo Corregedor-Geral do Ministério Público e as visitas de inspeção por ele próprio ou pelos
assessores da Corregedoria por ele designados para tal, orientando medidas preventivas ou saneadoras, bem
como encaminhando providências em face de eventuais problemas constatados (artigo 2°, “caput”). As
correições ordinárias serão realizadas nas Promotorias de Justiça a cada três anos, sendo efetuadas
mensalmente em, no mínimo, uma Promotoria da Capital e duas do interior, com objetivo de verificar: I – a
regularidade do serviço; II – o zelo, a eficiência e a assiduidade dos membros do Ministério Público; III – o
cumprimento de portarias, circulares, provimentos e outras determinações da Procuradoria Geral de Justiça, do
Colégio de Procuradores de Justiça e do Conselho Superior do Ministério Público (artigo 3°, incisos). O
Corregedor Geral do Ministério Público divulgará, por meio de edital, publicado na “internet”, na “intranet” e no
Diário Oficial do Estado, com as cautelas devidas, o cronograma das correições ordinárias e a indicação dos
respectivos locais, com antecedência mínima de trinta dias (§ 1° do artigo 3°). O edital indicará a Promotoria de
Justiça sujeita à correição, o dia, hora e local de seu início, convocará os membros do Ministério Público que
devam estar presentes e mencionará que, em relação a eles, serão recebidas informações ou reclamações (§ 2°
do artigo 3°). O membro do Ministério Público em exercício na Promotoria de Justiça dará publicidade ao edital,
providenciado sua fixação em local apropriado no Fórum e na sede da Promotoria, onde houver (§ 3° do artigo
3°). Se a correição for realizada em mais de uma Promotoria de Justiça da mesma Comarca, caberá ao Promotor
de Justiça que ali esteja em exercício há mais tempo ou ao Coordenador da Sede da Promotoria de Justiça tomar
as providências relativas à publicidade do ato (§ 4° do artigo 3°). A Corregedoria Geral do Ministério Público
expedirá ofício comunicando a realização da correição ao Presidente da Secção da Ordem dos Advogados do
Brasil, ao Defensor Público Geral do Estado de Pernambuco, bem como ao Juiz de Direito da Comarca, bem como
ao Juiz de Direito da Comarca, ao Prefeito Municipal, ao Presidente da Câmara Municipal, ao Delegado da Polícia
Civil local, ao Comodante da Polícia Militar local, dentre outras autoridades que entender necessárias (§ 5° do
artigo 3°). Nas comarcas onde houver mais de uma Vara, a comunicação será feita ao Juiz de Direito, Diretor do
Fórum (§ 6° do artigo 3°). O cronograma das correições ordinárias, com a indicação dos respectivos locais, será
elaborado e publicado mensalmente, dando-se ciência ao Conselho Nacional do Ministério Público (§ 7° do artigo
3°). Nas correições ordinárias e extraordinárias serão examinados os seguintes aspectos, entre outros: I – sistema
de distribuição de gerenciamento de autos de procedimentos administrativos, inquéritos civis, inquéritos
policiais, processos judiciais e outros expedientes, bem como a movimentação destes; II – verificação
quantitativa da entrada e saída de processos judiciais, inquéritos policiais e outros procedimentos
administrativos por membro lotado na Promotoria, o qual não deverá ser inferior a três meses; III – produção
mensal de cada Promotor lotado na Promotoria, bem como saldo remanescente; IV – verificação qualitativa, por
amostragem, das manifestações do membro lotado na Promotoria; V – atendimento ao expediente interno e ao
expediente forense; VI – cumprimento dos prazos processuais; VII – regularidade no atendimento ao público
externo; VIII – residência na Comarca de lotação, ressalvadas as autorizações legais; IX – avaliação do
desempenho funcional, verificando-se, inclusive, a participação e a colaboração efetiva nas atividades da
Promotoria (artigo 4°, incisos). O Corregedor Geral do Ministério Público manterá contato com juízes,

22

CORREGEDORIA NACIONAL

autoridades locais, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, ficando, também, à disposição de partes
ou outros interessados que pretendem formular reclamações ou apresentar sugestões acerca dos serviços
prestados pelo Promotor de Justiça (§ 1° do artigo 4°). O Corregedor Geral do Ministério Público poderá realizar
audiência pública com o objetivo de ouvir notícias, sugestões ou reclamações de representantes da comunidade
acerca do funcionamento da Promotoria de Justiça, visando o aperfeiçoamento dos serviços prestados (§ 2° do
artigo 4°). Concluída a correição, será elaborado relatório circunstanciado, apontando as boas práticas
observadas, as eventuais irregularidades constatadas, bem como as conclusões e medidas necessárias a prevenir
erros, corrigir problemas e aprimorar o serviço desenvolvido na Promotoria de Justiça (artigo 5°, “caput”).
Ouvido o membro do Ministério Público interessado, o relatório final será levado ao conhecimento do
Procurador Geral de Justiça e ao Conselho Superior do Ministério Público para adoção das providências que se
fizerem necessárias (artigo 5°, parágrafo único). As correições extraordinárias serão realizadas, sempre que
houver necessidade, por deliberação do Procurador Geral de Justiça, do Conselho Superior do Ministério Público,
do Conselho Nacional do Ministério Público, ou por iniciativa do Corregedor Geral do Ministério Público, de ofício
ou em face de notícias ou reclamações relativas as falhas, omissões ou abusos que possam comprometer a
atuação do Órgão, o prestígio da Instituição ou a regularidade de suas atividades (artigo 6°). As inspeções serão
realizadas nas Procuradorias de Justiça, remetendo-se relatório reservado ao Colégio de Procuradores de Justiça
(artigo 7°). As inspeções serão realizadas nas Promotorias de Justiça sempre que for necessário o levantamento,
por parte da Corregedoria Geral, de dados específicos relacionados aos serviços do Ministério Público (artigo 8°,
“caput”). A inspeção será comunicada ao membro da Instituição diretamente interessado com antecedência
mínima de cinco dias da data do início dos trabalhos (§ 1° do artigo 8°).
Foram realizadas as seguintes inspeções/correições: ano de 2015: 180 (cento e oitenta) correições nos cargos
das Promotorias de Justiça e 72 (setenta e duas) visitas de inspeção nos cargos das Promotorias de Justiça. No
ano de 2016: 157 (cento e cinquenta e sete) cargos das Promotorias de Justiça foram correicionados e outros 55
(cinquenta e cinco) foram inspecionados. Os cargos da Procuradoria de Justiça, no total de 43 (quarenta e três),
foram objeto de correição ordinária.
No relatório de correição ordinária, datado de 18 de outubro de 2016, examinado ao concreto – no 12° cargo da
Promotoria de Justiça Criminal de Recife, titulado pelo Doutor Euclides Rodrigues de Souza – foram lançadas as
seguintes conclusões:

“A 12ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital não dispõe de instalações próprias, contando apenas com o
apoio de uma ‘Secretaria’ que está localizada em sala do primeiro andar do Fórum Rodolfo Aureliano, Bairro
Joana Bezerra, nesta Cidade.
2. Com relação ao número de servidores, a 12ª Promotoria de Justiça da Capital não possui servidor exclusivo,
contando com a ‘Secretaria’ das Promotorias Criminais com 03 (três) técnicos ministeriais, 07 (sete) analistas
e 02 (dois) servidores terceirizados, que prestam apoio a 22 (vinte e duas) Promotorias.
3. No Anexo 01, o Promotor de Justiça refere estar aguardando melhores condições ambientais, com a
utilização do novo espaço já providenciado pela Procuradoria Geral de Justiça.
4. Na área judicial, tramitam pela 11ª Vara Criminal da Capital 498 (quatrocentos e noventa e oito) feitos,
sendo a atuação mensal do Promotor de Justiça, em média, de 24,33 (vinte e quatro, vírgula trinta e três)
feitos, desincumbindo-se dos mesmos de maneira eficiente. De seu turno, em consulta ao sistema
‘Arquimedes’, constatou-se, no último trimestre, o cadastramento de 324 (trezentos e vinte e quatro)
movimentos, dentre eles audiências e ciências de sentença.
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5. Em acatamento à Instrução Normativa Conjunta PGJ/CGMP n.° 01/2011 e ao Provimento n.° 16/2011 –
Corregedoria Geral de Justiça, todos os feitos, com exceção das ciências, estão sendo remetidos pela 11ª Vara
Criminal para a Secretaria das Promotorias, onde serão lançados no sistema Arquimedes e entregues ao
Promotor; realizando-se, contudo, o devido cadastramento das ciências neste sistema.
6. A comunidade convidada não compareceu, tornando impossível se aferir o nível de integração do Promotor
de Justiça com os diversos representantes de organismos ligados à defesa dos interesses sociais do Município
atendido.
7. Não se registra na Corregedoria qualquer informação referente à ação ou omissão do Promotor de Justiça.
8. Foram rigorosamente adotadas as providências necessárias à realização da Correição.
9. Conclusões (artigo 5°, ‘caput’, da Resolução n.° 01/2009 – CGMP):
Finalizados os trabalhos de correição, restou comprovada a REGULARIDADE dos serviços judiciais
desenvolvidos na 12ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital.”

Por seu turno, todos os cargos da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco
foram correicionados. No ponto, a título de ilustração, transcrevem-se as conclusões da correição levada a
efeito, em 11.04.2016, no 14ª cargo da Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público do Estado do
Pernambuco, titulado pelo Doutor Valdir Barbosa Júnior, a saber:
“1. A 14ª Procuradoria de Justiça Cível conta diretamente com auxílio de uma analista ministerial,
dispondo de sala própria, no caso a sala n.° 227, no segundo andar do Edifício Roberto Lyra, sala esta que, no
sentir desta Corregedoria, necessita melhorias, a fim de propiciar melhor desenvoltura nas atividades
ministeriais no2° Grau (vide fotografias – Anexo 03).
2. Na área judicial, atuam nas sessões da 4ª Câmara Cível do TJPE 02 (dois) Procuradores de Justiça Cíveis
(14° e 19°), tramitando naquelas 3.919 (três mil, novecentos e dezenove) feitos, sendo a média de atuação
mensal do Procurador de Justiça, considerando o último ano (2015), de 32,75 (trinta e dois, vírgula setenta e
cinco) feitos, os quais, inclusive, podem ser oriundos de todas as Câmaras Cíveis, de Direito Público e Regional
de Caruaru.
3. Em acatamento à Instrução Normativa Conjunta PGJ/CGMP n.° 01/2011 e ao Provimento n.° 16/2011 da
CGJ, os feitos das Câmaras Cíveis, de Direito Público e Regional de Caruaru (cíveis) estão sendo entregues pelo
Tribunal à Secretaria das Procuradorias de Justiça Cíveis, onde são lançados no sistema Arquimedes e
distribuídos aos Procuradores; observando-se, entretanto, necessidade de realização de curso, tanto para os
servidores, quanto para os Procuradores de Justiça para operação do referido sistema, sobretudo na área
judicial do segundo grau.
4. Registra na Corregedoria a existência de um Procedimento Administrativo Disciplinar (n.° 07/2009),
transitado em julgado em maio de 2011.
5. Foram rigorosamente adotadas as providências necessárias à realização da Correição.
6. Conclusões (artigo 5°, ‘caput’, da Resolução n.° 01/2009 – CGMP):
Finalizados os trabalhos de correição, restou comprovada a regularidade dos serviços judiciais desenvolvidos
na 14ª Procuradoria de Justiça Cível da Capital.”
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Recomendações:
Recomenda-se, partindo-se da premissa de que o Conselho Nacional do Ministério Público não estabelece
distinção ontológica entre os cargos das Promotorias de Justiça e os cargos da Procuradoria de Justiça, sem
olvidar que, na prática, foram levadas a efeito correições nos cargos da Procuradoria de Justiça, alteração da Lei
Complementar n.° 12/94 e da Resolução n.° 01/2009-CGMP, consagrando a possibilidade de correições,
ordinárias e extraordinárias, nos cargos de Procuradores de Justiça.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Quanto ao item 13 (Correições e Inspeções), constou
apenas a recomendação de que seja alterada a Lei Complementar nº 12/94, bem como a Resolução nº
001/2009-CGMP, para que se consagre a possibilidade de correições, ordinárias e extraordinárias, nos cargos
de Procuradores de Justiça. Nesse ponto, esclarecemos que, de fato, a Corregedoria local já utiliza a
terminologia “Correições”, conforme orientação/determinação dessa Corregedoria Nacional, realizando no
corrente ano “Correições” em todas as Procuradorias de Justiça. Entretanto, visando a adequação legislativa,
encaminharemos a citada recomendação ao Colégio de Procurador de Justiça, para discussão/deliberação da
proposta de alteração da Lei Orgânica do Ministério Público de Pernambuco, que se encontra em tramitação
naquele Órgão.

14. Resoluções do CNMP
14.1. Controle Externo da Atividade Policial (Res. nº 20/CNMP): Os relatórios são recepcionados pela
Corregedoria local, enviados ao CNMP, realizando-se, caso necessário, a cobrança dos relatórios não enviados.
Atualmente, das 275 Delegacias de Polícia cadastradas, 3 não tiveram os formulários enviados. Assim que
expirado o prazo, a Corregedoria expede um ofício, por meio eletrônico, informando a situação irregular e
solicita providências do membro no sentido de encaminhar o formulário. Dos três formulários não enviados, dois
geraram a instauração de Solicitação de Informações. Somando as delegacias, as unidades militares e periciais,
temos o total de 327 formulários.
14.2. Interceptação telefônica (Res. nº 36/CNMP): Os relatórios são recepcionados pela Corregedoria local,
enviados ao CNMP, realizando-se, caso necessário, a cobrança dos relatórios não enviados. Todos os membros
que tem atribuição criminal devem remeter o relatório mensalmente à Corregedoria Geral. O envio se dá pelo
preenchimento de um relatório (Notícia IT) on-line. O formulário é de preenchimento obrigatório, mesmo com os
campos zerados. Na Corregedoria os formulários são totalizados em uma planilha e, posteriormente, é
preenchido o formulário do CNMP.
14.3. Cronograma de inspeções e correições (Res. nº 149/CNMP): As inspeções ocorrem de acordo com a
necessidade, enquanto as correições obedecem ao cronograma enviado, anualmente, à CN do CNMP. O
cronograma das correições ordinárias do período de nov/15 a out/16 está juntado nos autos do Processo n.º
0.00.000.000377/2016-34 (fls. 18/22).

14.4. Inspeções em estabelecimentos prisionais (Res. nº 56/CNMP): Os relatórios são recepcionados pela
Corregedoria local, enviados ao CNMP, realizando-se, caso necessário, a cobrança dos relatórios não enviados. O
controle é realizado diariamente. Existe uma planilha para controle das pendências. Dos 79 estabelecimentos
existentes no estado, 15 formulários anuais ainda não foram encaminhados. Com relação ao formulário
trimestral de junho, 23 ainda não foram preenchidos. Já foram expedidos ofícios solicitando a regularização. Dos
15 anuais não encaminhados, apenas duas SI foram instauradas (uma Promotora de Justiça da Vara de Execuções
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da Capital é responsável por 7 unidades prisionais). Não há procedimentos disciplinares específicos decorrente
da falta de preenchimento dos formulários.
14.5. Fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade
(Res. nº 67/CNMP): Os relatórios são recepcionados pela Corregedoria local, enviados ao CNMP, realizando-se,
caso necessário, a cobrança dos relatórios não enviados. Existem 14 unidades de internação, sendo que, na data
da correição, apenas duas ainda não tinham enviado o formulário. Há 8 unidades de semiliberdade, constando
apenas 1 pendência. Como as pendências são relativas ao segundo semestre, cujo prazo final de envio encerra
em 05/11/16, a Corregedoria local ainda não solicitou informações.
14.6. Indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares (Res. nº 68/CNMP):
Conforme constatado, há controle dos prazos (planilha excel), os quais são colocados nas capas dos
procedimentos.
14.7. Inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (Res. nº 71/CNMP): Os
relatórios são recepcionados pela Corregedoria local, enviados ao CNMP, realizando-se, caso necessário, a
cobrança dos relatórios não enviados. Atualmente, existem 57 entidades no estado. Com as mudanças que
ocorreram no sistema do CNMP no ano passado, houve problema com algumas unidades "inativas" que voltaram
a aparecer como "ativas", gerando pendências que não correspondem à realidade. A Corregedoria solicitou aos
Promotores de Justiça que informem a data da inativação da entidade para fins de ajuste no sistema do CNMP.
Há 6 pendências registradas. Acredita-se que dessas, apenas 2 correspondem a entidades ativas. Não há
procedimento disciplinar decorrente da falta do envio dos formulários.
14.8. Controle do exercício do magistério (Res. nº 73/CNMP): Duas vezes por ano, a CGMP publica no Diário
Oficial, aviso para que os membros informem o exercício do magistério (Resolução CPJ n.º 006/2005). Somente
devem informar os membros que exercem o magistério. Os dados ficam registrados no Arquimedes, bem como
em planilha própria na Corregedoria.

14.9. Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar (Res. Nº 136/CNMP): Conforme relatório
extraído do SNI-ND em 24/10/16, existem 49 procedimentos de natureza disciplinar em tramitação no MP/PE (08
PADs, 01 SD e 40 RDs). Na relação encaminhada pelo Corregedor-Geral em 30/08/16, constavam 40 RDs, 01 SD,
08 PADs e 02 EAs ativos. Assim, conclui-se que a resolução está sendo cumprida.

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. As atas das Sessões estão sendo analisadas no
âmbito da Corregedoria Nacional.
16.

Em Relação a Outras Atividades Exercidas pelo Órgão

16.1. Assentos funcionais: Sistema interno da Corregedoria Geral (Ático) e sistema Arquimedes (neste quem
registra é a Coordenadoria Ministerial de Gestão de Pessoas). A Corregedoria não faz registro no Arquimedes, em
especial por preocupação com o sigilo. Há duplicidade de registros, sendo o sistema Ático mais atualizado que o
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Arquimedes. Essa duplicidade representa um retrabalho e gera a possibilidade de informações discrepantes nas
duas bases de dados.
OBS: É recomendável que o PGJ e o Corregedor-Geral envidem esforços para a unificação das bases de dados,
com acesso, tanto para inserção como para consulta, baseado em perfis e classificação de sigilo.
16.2. Expedição de atos, portarias e recomendações: Além desses, a CGMP emite Resoluções e Instruções
Normativas.
16.3. Controle de estagiários: É efetuado pelo Oficial Ministerial de Gabinete e pelos Servidores (orientadores do
estágio).
16.4. Controle disciplinar de servidores: Não tem atribuições, ficando a cargo da Secretaria Geral, através da
Comissão de Processo Disciplinar.
16.5. Manifestações nas autorizações de residência fora da comarca: A CGMP emite pronunciamento neste
sentido (Resolução CNMP 26/07 e a Resolução PGJ 002/08). Deferido (ou não) o pedido, publica-se no DEMP.
16.6. Movimentação de quadro: A CGMP presta informações ao CSMP, nos procedimentos de promoção e
remoção dos membros ministeriais.
OBS: O Corregedor Nacional expediu, de pronto, recomendação à Administração Superior do MP/PE para que
se abstenha de levar a efeito movimentação na carreira que possa contribuir para o agravamento da situação
constatada naquela unidade ministerial.
16.7. Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº 74/CNMP: A Portaria
PGJ n.º 415/12, de 29/02/12, delega à Corregedoria Geral do Ministério Público, as atribuições contidas no artigo
1º, § 2º, da Res. CNMP n.º 74, de 19/07/11. Conforme informação nos autos do processo de correição, o MP/PE
cumpre a Res. n.º 74/CNMP (fl. 110).
15.8. Relatório anual da Corregedoria-Geral: Elaborado, anualmente, tendo o último sido entregue ao
Procurador-Geral de Justiça, através do Ofício CGMP n.º 0402/2016, de 12/02/16.
16.9. Outras atividades exercidas pela Corregedoria-Geral: Informações acerca da atividade funcional dos
Promotores de Justiça na elaboração no mapa de acumulação e nos pedidos de ressarcimentos com mudança e
de combustível; controle dos Promotores de Justiça que exercem magistério; e posicionamento sobre a
mudança de atribuições das Promotorias de Justiça.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Esclarecemos, então que, havendo participado diretamente
da elaboração das Tabelas Taxonômicas das Corregedorias, através da Promotora de Justiça e Assessora desta
CGMP, Dra. Patricia Carneiro Tavares e, tão logo recebendo a notícia que se encontravam prontas, expedimos
ofício à CMTI (Coordenadoria Ministerial de Tecnologia da Informação), solicitando a sua pronta
implementação junto ao sistema Arquimedes, permitindo a inserção dos dados relativos a
processos/procedimentos disciplinares, dentre outros, no referido sistema (cópias do ofício CGMP nº
2408/2016-ST e da guia do Arquimedes - documentos 12 e 13).
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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 correição, a
Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de
RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça para determinar estudos no sentido da unificação das bases de
dados referentes aos assentos funcionais dos membros, com acesso, tanto para inserção como para consulta,
baseado em perfis e classificação de sigilo. A Corregedoria Nacional deverá ser informada das providências
adotadas no prazo de 90 dias.
17.6. Quanto aos Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional. Tramita, desde 23.09.2016,
perante o Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado de Pernambuco, projeto de Regimento
Interno da Corregedoria Geral do Ministério Público. Considerando o quanto constatado, a Corregedoria
Nacional propõe a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmº Procurador-Geral de Justiça para que diligencie junto
ao referido órgão colegiado para apreciá-lo em tempo razoável . Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria Nacional
será informada das providências.
17.7. Quanto aos procedimentos disciplinares. A Corregedoria Nacional instaurou, após a inspeção, 06 (seis)
Reclamações Disciplinares. Desnecessário, pois, o encaminhamento de proposições quanto a este item.
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. Expeça RECOMENDAÇÃO ao Exmº Procurador-geral
de Justiça para que diligencie no sentido de alterar a Resolução n.° 02/98, do Conselho Superior do Ministério
Público, para que o relatório circunstanciado produzido pela Corregedoria-Geral do Ministério Público seja
remetido ao Conselho Superior do Ministério Público no prazo máximo de noventa (90) dias antes do final do
biênio de prova, viabilizando, com isso, em termos de prazo, a apreciação de eventual recurso perante o Colégio
de Procuradores, na forma do § 3° do artigo 41 da Lei Complementar n.° 12/94. Importante explicitar, na referida
resolução, a legitimidade recursal do Corregedor Geral do Ministério Público na hipótese de não vitaliciamento
do membro do Ministério Público pelo Conselho Superior . Necessário frisar que, ante o tempo transcorrido da
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sua edição, é que a Resolução n.° 02/98 passe por ampla revisão. Em 90 (noventa) dias, a Corregedoria Nacional
será informada das providências 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) 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). c) realize inspeção nas Procuradorias, partindo-se da premissa de
que o Conselho Nacional do Ministério Público não estabelece distinção ontológica entre os cargos das
Promotorias de Justiça e os cargos da Procuradoria de Justiça, sem olvidar que, na prática, foram levadas a efeito
correições nos cargos da Procuradoria de Justiça, alteração da Lei Complementar n.° 12/94 e da Resolução n.°
01/2009-CGMP, consagrando a possibilidade de correições, ordinárias e extraordinárias, nos cargos de
Procuradores de Justiça. 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. Assim sendo, a Corregedoria
Nacional propõe o encaminhamento de ofício para a Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da
Atividade Policial e Segurança Pública do CNMP para ciência e providências.
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 149/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. Considerando o que foi
constatado pela equipe de inspeção, a Corregedoria Nacional propõe ao plenário do Conselho Nacional do
Ministério Público a expedição de DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral para que adote as providências cabíveis
para o controle rotineiro o preenchimento dos relatórios de que trata a Resolução nº 56/CNMP, mediante o
encaminhamento de cobranças formais aos membros em atraso e, em caso de descumprimento, que tome
medidas de cunho disciplinar. No prazo de 90 (noventa) dias a Corregedoria Nacional será informada das
medidas até então adotadas.
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. No entanto, a Corregedoria Nacional propõe o encaminhamento de ofício para a Comissão da Infância e
Juventude para ciência e providências, considerando as mudanças que ocorreram no sistema do CNMP no ano
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passado, houve problema com algumas unidades "inativas" que voltaram a aparecer como "ativas", gerando
pendências que não correspondem à realidade.

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.
17.18. Quanto ao Colégio de Procuradores. 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. As atas das
Sessões estão sendo analisadas no âmbito da Corregedoria Nacional.
17.19. 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.
17.20. 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.
17.21. 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.
17.22. 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.
17.23. 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.
17.24. 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 Pernambuco 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 Pernambuco para que: a) não designe,
como substituto, promotor que esteja com acúmulo de serviço, sendo que tal certificação deverá ser fornecida
pela Corregedoria do MPPE. Necessário informar que O Corregedor Nacional expediu, de pronto,
recomendação à Administração Superior do MP/PE para que se abstenha de levar a efeito movimentação na
carreira que possa contribuir para o agravamento da situação constatada naquela unidade ministerial.

17.25. 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.
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17.26. 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.
17.27. Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar - Res. Nº 136/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.
17.28. Cadastro Nacional de Membros – Res. n.º 78/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.

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 Pernambuco 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, 1º de dezembro de 2016.

CLÁUDIO HENRIQUE PORTELA DO REGO
Corregedor Nacional do Ministério Público
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1. Atos Preparatórios da Correição
O Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr. Cláudio Henrique Portela do Rego, por meio da Portaria
CNMP-CN n° 135, de 29 de julho de 2016 instaurou o procedimento de correição nos órgãos de controle
disciplinar das unidades do Ministério Público do Estado da Paraíba, 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 0.00.000.000376/2016-90, para organização dos documentos. A
execução da correição ocorreu conforme seu planejamento e foi realizada nos dias 27 e 28 de outubro de 2016,
por um total de 04 (quatro) 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, 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 pelo Colégio de Procuradores, dentre os Procuradores de Justiça, na mesma data
da eleição dos integrantes do Conselho Superior do Ministério Público, para mandato de 02 (dois) anos,
permitida uma recondução pelo mesmo processo.
O Corregedor-Geral é eleito pelo Colégio de
Procuradores, em período não superior a quarenta, nem inferior a trinta e cinco dias antes do
término do mandato em curso, cuja duração é de dois anos, permitida uma recondução
(art.25 da LC 97/2010). Portanto, não há coincidência de data com a eleição dos membros
integrantes do Conselho Superior, que ocorre na primeira quinzena de dezembro dos anos
pares ( art.20 da LC 97/2010).
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedor-Geral).

2.1. Atribuições. Segundo o artigo 24, da Lei Complementar 97, de 22 de dezembro de 2010, incumbe ao
Corregedor-Geral do Ministério Público:

Art. 24. A Corregedoria-Geral do Ministério Público é órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e
da conduta dos membros do Ministério Público, incumbindo-lhe, dentre outras atribuições:
I - realizar inspeções e correições que digam respeito aos interesses do Ministério Público ou determiná-las,
inclusive em ofício de justiça e estabelecimentos penais;
II - realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça;
III - propor ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma desta Lei, o não vitaliciamento de membro do
Ministério Público;
IV – fazer recomendações, sem caráter vinculativo, a órgão de execução;
V – determinar, de ofício ou por provocação de órgão da Administração Superior do Ministério Público, a
instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar contra membro da Instituição, podendo aplicar
a pena de advertência, na forma desta Lei;
VI - encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça e ao Conselho Superior do Ministério Público os processos
administrativos disciplinares que, na forma desta Lei, incumba àqueles, respectivamente, decidirem;
VII - remeter aos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público informações necessárias ao
desempenho de suas atribuições;
VIII - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça e ao Conselho Superior do Ministério Público, na primeira
quinzena de fevereiro, relatório com dados estatísticos sobre as atividades das Procuradorias e Promotorias de
Justiça relativas ao ano anterior;
IX - remeter ao Conselho Superior do Ministério Público relatório circunstanciado sobre a atuação funcional e
pessoal dos Promotores de Justiça em estágio probatório;
X - exercer permanente fiscalização sobre o andamento dos feitos em que funcione o Ministério Público;
XI - desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas por lei.
§ 1º A organização dos serviços da Corregedoria será estabelecida em Regimento Interno elaborado pelo
Corregedor-Geral, submetido à apreciação do Conselho Superior do Ministério Público.
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§ 2º Os cargos comissionados dos órgãos de apoio administrativo da Corregedoria-Geral serão providos após
indicação do Corregedor-Geral do Ministério Público.

2.2. Regimento Interno. Além da fixação legal das atribuições da Corregedoria-Geral pela LC 97/2010, o órgão
dispõe de Regimento Interno (Resolução CSMP nº 001/2007, alterada pela Resolução/CSMP nº 02/2014 de 04
de junho de 2014).
2.3. Estrutura Organizacional. A Corregedoria-Geral está organizada de acordo com o disposto no art. 7º do
Regimento Interno, assim disposto:
Art. 7º São órgãos internos da assessoria e apoio administrativo da Corregedoria:
I - A Secretaria da Corregedoria-Geral;
II - A diretoria da Corregedoria-Geral.

3. Corregedor-Geral
O Corregedor-Geral do Ministério Público da Paraíba é Procurador de Justiça, Luciano de Almeida Maracajá,
que assumiu o cargo de Corregedor-Geral em 12/01/2015; reside na comarca de lotação; atualmente participa
de curso de Doutorando em ciências Criminais, pela Universidade de Coimbra/Portugal; não exerce o magistério
(está licenciado da UFPB) nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimentos
administrativo disciplinar; afastou-se de suas atividades nos últimos 6 (seis) meses em razão de férias; cumpre
expediente no horário regular do MPPB, qual seja, de segunda a quinta-feira, das 12h00 às 19h00 e sexta-feira
das 07h00 às 13h00 (Obs.: Pela manhã, conforme a necessidade do serviço, inclusive com deslocamentos feitos
aos domingos, para inspeções/correições em promotorias mais distantes).
O Corregedor atualmente participa de curso de
doutorado em Ciência Criminais pela Universidade de Coimbra, encontrando-se licenciado do
magistério na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedor-Geral).

4. Subcorregedor-Geral Substituto
A Corregedora-Geral Substituta, Procuradora de Justiça Marilene de Lima Campos de Carvalho, que substitui
o Corregedor-Geral nos seus afastamentos e impedimentos. Assumiu o órgão em 23/04/2015; 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 no horário regular do MPPB, de 2ª a 5ª feira, das 12h às 19h e sexta-feira, das 07h às 13. Pela
manhã, conforme a necessidade do serviço, inclusive com deslocamentos feitos aos domingos, para
inspeções/correições em promotorias mais distantes.
OBS.: A subcorregedora atua com exclusividade na Corregedoria. Dentre outras atribuições, preside os
procedimentos administrativos disciplinares (Comissão Processante), auxilia o Corregedor Geral nas inspeções
nas Procuradorias de Justiça e divide a carga de serviço referente à análise dos arquivamentos dos
procedimentos extrajudiciais encaminhadas para homologação perante o CSMP.
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5. Promotores Corregedores
5.1. Leonardo Pereira de Assis (4º Promotor de Justiça do Tribunal do Júri de João Pessoa). Assumiu o órgão
em 12/01/2015; reside na comarca de lotação; atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento, exerce
o magistério (Universidade Estadual da Paraíba – pública – com carga horária de 20h (manhã e noite); não
exerce a advocacia, não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; cumpre
expediente no horário regular do MPPB, de 2ª a 5ª feira, das 12h às 19h e sexta-feira, das 07h às 13. Pela
manhã, conforme a necessidade do serviço, inclusive com deslocamentos feitos aos domingos, para
inspeções/correições em promotorias mais distantes.

5.2. Eny Nóbrega de Moura Filho (3º Promotor de Justiça Distrital de Mangabeira, Promotoria de Justiça
Cumulativa de João Pessoa). Assumiu o órgão em 04/05/2015; não reside na localidade de lotação (reside em
Cabedelo/PB, região Metropolitana da Capital (art. 1º, § 1º, res. 003/2008-CPJ-MPPB); 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 no horário regular do MPPB, de 2ª
a 5ª feira, das 12h às 19h e sexta-feira, das 07h às 13. Pela manhã, conforme a necessidade do serviço, inclusive
com deslocamentos feitos aos domingos, para inspeções/correições em promotorias mais distantes.

5.3. Francisco de Paula Ferreira Lavor (2º Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público da promotoria
de justiça dos Direitos Difusos de João Pessoa). Assumiu o órgão em 12/01/2015; 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 procedimento administrativo disciplinar.

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

Larissa Ataíde Cardoso

Assessora IV de Corregedor-Geral

Mara Medeiros Travassos Gonçalves de Abrantes
Maristela Sobreira de Carvalho Gouveia

Assessora IV de Apoio Administrativo
Diretora da CGMP

Nadjane Maria Rodrigues de Andrade

Chefe do Departamento de Controle
Disciplinar da GCMP
Técnico Ministerial (nível médio)

Márcia Cristina Dias da Silva Benjamim
Raquel Paiva Chaves Filgueiras

Técnico Ministerial (nível superior)

Pio Flamarion Coutinho Leite

Técnico Ministerial (nível superior)

Dinélia Carneiro da Silva

Técnico Ministerial

Carlos Antônio Fidelis

Motorista dos Promotores

Renato Pereira de Lima

Motorista do Corregedor-Geral

Antônio César do Nascimento Silva

Motorista da Subcorregedora-Geral
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7. Estrutura Física
A Corregedoria-Geral está situada no 3º andar da sede central, dispondo de: 01 Sala - Gabinete do
Corregedor-Geral com banheiro privativo; 01 Sala - Gabinete da Subcorregedora-Geral, funcionando, também,
como Sala de Audiências; 01 Espaço subdividido em 03 Salas/Gabinetes dos Promotores Corregedores c/ uma
antessala que acomoda as Assessorias do CG e serve de acesso aos Gabinetes do CG, do SubCG e
dos
Promotores Corregedores; 01 Espaço subdividido em 01 Sala/Gabinete-DICOR, e uma Sala (espaço maior) que
atende todo o apoio administrativo da DICOR, incluindo um pequeno espaço que serve de Copa; 01 pequena
saleta no corredor que auxilia na guarda do arquivo físico da CG.

8. Sistemas de Arquivo
Sistemas de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos). Desde 2013, com a implantação do MPVirtual,
os procedimentos que tramitam na CG, são arquivados no servidor do respectivo Sistema. Quanto aos
Procedimentos disciplinares atuais e outros procedimentos anteriores a 2013, o arquivo físico permanece
mantido na CG.

9. Estrutura de Tecnologia da Informação
A Corregedoria-Geral do MP-PB, bem como os demais Órgãos do MPPB recebem assistência da DITEC
(Diretoria de Tecnologia da Procuradoria-Geral de Justiça) e utilizam o Sistema MP VIRTUAL2. O MP Virtual 2
é um sistema desenvolvido tanto para a atividade-fim (restrita aos procedimentos internos), como para a
atividade-meio (100%). Os processos judiciais também podem ser controlados pelo MP Virtual 2.
Atualmente, o MP Virtual 2 está implantado em cerca de 49 órgãos de execução do 1º grau e em todo o 2º
grau (integrado ao PJE).

10. Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional
Portaria CGMP 02/2011 e Res. 43/2009/CNMP revogada pela Res.149/CNMP. (Até exercício 2016)*
*(necessidade de adequação à Resolução CNMP n° 149, para o próximo exercício)
Esta Corregedoria-Geral elaborou minuta de
anteprojeto de alteração legislativa, com a respectiva justificativa, encaminhada ao
Procurador-Geral de Justiça (art.15, IV da LC nº 97/2010) através do ofício CGMP nº 643/2016,
visando a atualização da Lei Complementar nº 97/2010 (artigos 24, II; 43, IV e 178 a 186),
adequando-os aos termos da Resolução CNMP nº 149/2016. Cópia anexa.
Após alteração da Lei de Organização do Ministério Público do Estado da Paraíba serão
providenciadas as alterações no Regimento Interno da Corregedoria-Geral, bem como na
Portaria CGMP 02/2011, que regulamenta as mencionadas atividades correicionais.
Observe-se que o Cronograma de Correições do exercício de 2017, já foi elaborado conforme
os ditames da Res. CNMP nº149/2016.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedor-Geral).

11. Procedimentos Disciplinares

11.1. Espécies de procedimentos investigatórios prévios: Reclamações Disciplinares e Sindicâncias.
11.2. Espécies de procedimentos disciplinares: Processo Administrativo Disciplinar.
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11.3. Sistema de controle interno sobre as decisões disciplinares e aplicação de penalidade: O controle sobre
as decisões disciplinares se dá através da anotação das penalidades no Cadastro Funcional do Promotor de
Justiça. Da decisão que determina o arquivamento da RD não cabe recurso. Da decisão que determina a
instauração do PAD também não cabe recurso. Da decisão condenatória ou absolutória cabe recurso ao Colégio
de Procuradores de Justiça. O Corregedor aplica a pena de advertência. O CSMP aplica as demais penas.

11.4. Procedimentos Disciplinares analisados:
A equipe de correição analisou diversos procedimentos disciplinares colocados à disposição e, entendeu por
especificar melhor as constatações realizadas nos seguintes procedimentos:
1 – Número de registro e classe:

Procedimento Investigatório
Criminal 01/2016

Objeto: foi instaurado Procedimento Investigatório Criminal para apurar eventual recebimento ilegal de diárias
por Promotora de Justiça.
No dia 01 de março de 2016, foi determinada a realização de diligência (fls. 82/83), tendo, no dia 11 de
março de 2016, determinado a realização de novas diligências (fls. 338/339).
No dia 20 de abril de 2016, foi realizada diligência in loco no Cartório Judicial de Araçagi/PB (fls. 388/396).
Novas diligências foram determinadas no dia 02 de maio de 2016 (f. 477), tendo sido ouvidas testemunhas
no dia 18 de maio de 2016 (fls. 481/484) dia 03 de junho de 2016 (fls. 484/499).
No dia 06 de junho de 2016, foi prorrogado o prazo do PIC (fls. 501/502).
No dia 08 de junho de 2016, foram ouvidas novas testemunhas (fls. 512/518).
No dia 19 de setembro de 2016, a investigada foi interrogada (fls. 527/532), tendo apresentado manifestação
escrita no dia 26 de setembro de 2016 (fls. 533/537).
No dia 10 de outubro de 2016, foi determinada a oitiva de nova testemunha (fls. 572/573), o que foi feito no
dia 21 de outubro de 2016 (fls. 705/707).
No dia 25 de outubro de 2016, a investigada apresentou petição escrita (fls. 708/722).

Data da instauração:
25/01/2016
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Tendo em conta a questão de fundo que está sendo
apurada, que já foi punida no âmbito disciplinar pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público,
afigura-se relevante o acompanhamento da tramitação do PIC em epígrafe pela Corregedoria Nacional,
devendo-se tomar a mesma providência com relação à apuração no âmbito da improbidade administrativa.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedor-Geral). Procedimento Investigatório Criminal nº 01/2016: O
referido PIC tramita junto ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça. A dimensão disciplinar
dos fatos já foi apurada perante esta Corregedoria-Geral, resultando em punição aplicada pelo
Plenário do CNMP.

2 – Número de registro e classe:

Correição Extraordinária nº
001.2016.006092

Objeto: Na aludida inspeção extraordinária foram constatados inúmeros atrasos na promotoria
correicionada.
Data da instauração:
21/09/2016
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: instauração de reclamação disciplinar no âmbito
da Corregedoria Nacional para supervisionar as medidas de natureza disciplinar a serem
eventualmente tomadas pela Corregedoria local.
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Os autos da Correição Extraordinária nº
001.2016.006092 encontram-se conclusos para providência disciplinar neste órgão de
controle. Documento anexo.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedor-Geral).

12. Estágio Probatório
Apenas um (01) membro encontra-se em estágio probatório, que tomou posse em 07/06/2013 e teve seu
período de prova postergado pela fruição de diversas licenças. De fato, a Corregedoria-Geral do Ministério
Público do Estado da Paraíba apontou, no tópico, em 1°/02/2016, que a Doutora Fabiane Alves Mueller fruiu de
licenças médicas em desacordo com o disposto no artigo 162, incisos I e II, e § 2°, da Lei Complementar n.°
97/2010, a saber:
“Cuida-se de Procedimento instaurado de ofício, atendendo determinação de Vossa Excelência,
com a finalidade de apurar o efetivo exercício dos Promotores de Justiça ainda em estágio
probatório, aprovados no último concurso (XIV Concurso Público para Ingresso na Carreira do
Ministério Público da Paraíba) MPS – Promotor de Justiça Substituto.
Conforme Certificado pela DICOR (evento 01), dos 24 candidatos aprovados, 22 foram nomeados
e entraram em exercício, dos quais 18 já foram vitaliciados e 04 ainda estão em estágio
probatório. Dos que ainda se encontram em estágio probatório, 02 estão em período de
prorrogação, em razão de afastamentos, o que motivou um exame minucioso sobre estes
afastamentos.
Trata-se das Promotoras de Justiça Simone Duarte Doca e Fabiana Alves Mueller. A Dra. Simone
Duarte Doca, encontra-se em prorrogação do período de estágio probatório, em razão de: a) gozo
de 30 dias de férias; b) licença para tratamento de saúde pelo prazo de 03 dias; c) licença para
tratamento de saúde pelo prazo de 01 dia; d) licença à maternidade pelo prazo de 180 dias; e)
licença em caráter especial pelo prazo de 90 dias (certidão DRH – evento 02), todas, ao que
consta dos autos, em obediência ao comando legal de regência (Lei Complementar Estadual n.°
97/2010).
Já a Dra. Fabiana Alves Muller, encontra-se com período de estágio probatório inconcluso, em
razão de: a) licença para tratamento de saúde pelo período de 05 dias; b) licença para casamento
pelo período de 08 dias; c) gozo de 14 dias de férias; d) gozo de 16 dias de férias; e) licença para
tratamento de saúde pelo período de 15 dias; f) licença para tratamento de saúde pelo prazo de
90 dias; g) licença para tratamento de saúde pelo prazo de 90 dias; h) licença para tratamento de
saúde pelo prazo de 29 dias; i) licença à maternidade pelo prazo de 180 dias (certidão DRH –
evento 02).
Ressalvados os dias em que esteve afastada do exercício para gozo de férias, licença para
casamento e licença à maternidade, todas previstas em lei, a Dra. Fabiana Alves Mueller esteve
afastada, também, por força de 05 licenças para tratamento de saúde, pelo período de 229 dias,
estas, igualmente, com previsão legal.
Ocorre que as suas licenças para tratamento de saúde, embora previstas em lei, analisando-se os
pedidos e deferimentos (eventos 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15), constata-se que foram deferidas
em discordância com as disposições desta mesma lei, mais precisamente o disciplinamento
contido no art. 162, I e II e § 2º, da Lei Complementar Estadual 97/2010. Nesta hipótese, ao que
até então se tem conhecimento, importante considerar que a matéria se restringe a seara
administrativa, ficando a cargo do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral, a adoção de
providências que o mesmo entender cabíveis.
ANTE O EXPOSTO, conclui-se que, neste momento, nada há a justificar qualquer outra providência
na área de atribuição deste órgão de controle, senão, o encaminhamento de cópia, na íntegra,
deste PP ao Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça, ante o disposto no art. 24, VII5, da Lei
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Complementar Estadual 97/2010.Comunicações de estilo, após ao arquivo” (Pedido de
Providências n.° 001.2016.000341).
No âmbito da Procuradoria Geral de Justiça, em sede do Pedido de Providências n.° 001.2016.000341, foi
designada Junta Médica para avaliar as licenças concedidas em prol da Doutora Fabiana Alves Mueller. A
conclusão da avaliação médico pericial foi no sentido de ratificar os pareceres médicos periciais emitidos
anteriormente.
A par disso, a Doutora Fabiana Alves Mueller é titular do cargo da Promotoria de Justiça de Pocinhos, mas
reside em Campina Grande, mais especificamente na Rua Estelita Cruz n.° 459, ap. 201, Bairro Alto Branco.
Tramita no âmbito da Administração Superior pedido de autorização para moradia fora da Comarca, pedido
este que não foi, ainda, deferido.
O quadro total de membros do Ministério Público é de 217 (duzentos e dezessete): cento e noventa e oito
(198) Promotores de Justiça e dezenove (19) Procuradores de Justiça. Importa destacar, ainda, que existem,
atualmente, 72 (setenta e dois) cargos vagos no âmbito do Ministério Público do Estado da Paraíba, sendo que
47 (quarenta e sete) encontram-se na primeira (22 – vinte e dois cargos) e na segunda (25 – vinte e cinco
cargos) instâncias. Outros 23 (vinte e três) cargos são de Promotores de Justiça substitutos.
A Lei Complementar n.° 22/2010, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Paraíba, trata
do estágio probatório no seu Capítulo IV – “Do Estágio Probatório” –, mais especificamente nos artigos 108
“usque” 110. Diz o referido diploma legal: “O membro do Ministério Público terá o seu trabalho e sua conduta
examinados pelos órgãos da Administração Superior do Ministério Público, a fim de que venha a ser confirmado
ou não na carreira, depois de decorrido o prazo estabelecido na Constituição Federal para o seu vitaliciamento”
(artigo 108, “caput”). O membro do Ministério Público em estágio probatório remeterá a Corregedoria Geral do
Ministério Público cópia de seus trabalhos jurídicos e de outras peças que possam influir na avaliação do
desempenho funcional (parágrafo único do artigo 108). O Corregedor Geral do Ministério Público, decorrido o
prazo do estágio, remeterá ao Conselho Superior relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional
do Promotor de Justiça, concluindo, fundamentadamente, pela sua confirmação ou não, com base nos
seguintes requisitos: I – idoneidade moral; II – disciplina; III – dedicação ao trabalho; IV – equilíbrio e eficiência
no desempenho das funções” (artigo 109, incisos). Se a conclusão do relatório for desfavorável à confirmação,
o Conselho Superior do Ministério Público ouvirá, no prazo de dez dias, o Promotor de Justiça interessado, que
exercerá ampla defesa (§ 1° do artigo 109). Esgotado o prazo, com a defesa ou sem ela, e produzidas as provas
requeridas, o Conselho Superior do Ministério Público, após sustentação oral facultada ao interessado ou ao
seu Procurador, pelo tempo de trinta minutos, decidirá pelo voto de dois terços dos seus membros, excluído da
votação o Corregedor Geral do Ministério Público (§ 2° do artigo 109). Qualquer membro do Conselho Superior
do Ministério Público poderá impugnar, por escrito ou motivadamente, a proposta de confirmação contida no
relatório do Corregedor Geral do Ministério Público (§ 3° do artigo 109). O prazo para impugnação será de
quinze dias, a contar da apreciação do relatório pelo Conselho Superior do Ministério Público (§ 4° do artigo
109). O Conselho Superior do Ministério Público decidirá o procedimento de impugnação no prazo de sessenta
dias e o Colégio de Procuradores decidirá eventual recurso no prazo de trinta dias (§ 5° do artigo 109). Antes do
decurso do prazo de dois anos, poderá o Corregedor Geral do Ministério Público impugnar o vitaliciamento,
suspendendo o exercício funcional do membro do Ministério Público até o definitivo julgamento (§ 6° do artigo
109). É vedado ao Promotor de Justiça não vitalício o exercício do cargo comissionado ou de função de
confiança (artigo 110).
São considerados como efetivo exercício, para todos os efeitos legais, exceto para vitaliciamento, os dias em
que o membro do Ministério Público estiver afastado de suas funções em razão de: a) licenças, b) férias, c)
período de trânsito, d) disponibilidade remunerada, salvo se decorrente de punição, e) designação do
Procurador Geral de Justiça para exercício em função de confiança (artigo 106, incisos, da Lei Complementar n.°
97/2010).
A Resolução do Conselho Superior n.° 01/2007, que aprovou o Regimento Interno da Corregedoria Geral do
Ministério Público do Estado da Paraíba por sua vez, trata do estágio probatório no plano normativo. Consta do
artigo 30: “Durante o estágio probatório o membro do Ministério Público terá seu trabalho e sua conduta
avaliados pela Corregedoria Geral para fins de vitaliciamento.” A Diretoria da Corregedoria fará o controle do
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tempo de efetivo exercício do Promotor de Justiça em estágio probatório, para fins de vitaliciamento,
comunicando ao Corregedor Geral quando faltarem três para o decurso do prazo constitucional de
vitaliciamento (parágrafo único do artigo 30). Durante o período de estágio probatório, o membro do
Ministério Público terá sua atividade avaliada com base nos seguintes requisitos: I – idoneidade moral; II –
disciplina; III – dedicação ao trabalho; IV – eficiência no desempenho de suas funções (artigo 31, incisos). O
membro do Ministério Público em estágio probatório remeterá à Corregedoria Geral relatório de suas
atividades, a cada trimestre do ano civil, acompanhada de cópias de trabalhos jurídicos de sua autoria, a seguir
indicados:
I – Matéria Criminal:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

pedidos de arquivamento de inquérito policial;
denúncias;
alegações finais;
razões e contrarrazões de recurso;
atas de julgamento pelo Tribunal do Júri;
manifestações outras consideradas importantes;
informações quanto às remessas de relatório de inspeções aos

estabelecimentos prisionais.
II – Matéria Cível:
a)
petições iniciais e memoriais em processos de qualquer natureza;
b)
contestações e impugnações;
c)
pareceres em processos de qualquer natureza e especialmente nos
de falência, mandado de segurança, ação popular e ação civil pública;
d)
razões e contrarrazões de recursais;
e)
representação e memoriais em processos da Infância e Juventude;
f)
portaria instauradora de inquérito civil;
g)
acordos extrajudiciais referendados;
h)
cópias do relatório de visitas a estabelecimentos que abriguem
idosos, menores, incapazes ou pessoas portadores de deficiência (artigo 32, incisos e alíneas).
Os relatórios de atividades e as cópias dos trabalhos jurídicos serão
examinados pelos Promotores Corregedores, em até três meses do seu recebimento, os quais farão relatório
acerca do desempenho funcional do Promotor de Justiça em estágio probatório, consignando, entre outros
dados: I – forma gráfica e qualidade redacional; II – adequação técnica e conteúdo jurídico; III – sistematização
lógica e nível de persuasão; IV – atuação extrajudicial (artigo 33, incisos). Para efeito de confecção do relatório
de atividades, compreende-se: I – por forma gráfica, os aspectos externos do trabalho jurídico, isto é, a
formatação da página e do texto, o meio utilizado, tamanho, cor e forma da fonte utilizada, limpeza, existência
ou não de rasuras, referências bibliográficas e adequação ou não às normas técnicas em vigor; II – por
qualidade redacional, os aspectos ortográficos, sintáticos, de pontuação e de concordância, que possibilitem a
fácil compreensão do texto; III – por adequação técnica, a conformidade da exposição jurídica contida no
trabalho com os preceitos legais, doutrinários e jurisprudenciais relacionados com a matéria em discussão,
respeitada a independência funcional; IV – por conteúdo jurídico, a circunscrição da abordagem no âmbito do
Direito, sem desconsideração, contudo, das Ciências auxiliares; V – por sistematização lógica, a exposição das
ideias não somente de acordo com a técnica jurídica, mas de forma a ser facilmente compreendida pelo
interlocutor; VI – por nível de persuasão, a possibilidade da argumentação, pelo concurso dos demais dados em
produzir efeitos no interlocutor; VII – por atuação extrajudicial, o êxito nos procedimentos administrativos
extrajudiciais, especialmente na realização de ajustamento de conduta (artigo 33, § 1°, incisos). Estando o
Corregedor Geral de acordo com o relatório elaborado pelo Promotor de Justiça Corregedor, atribuíra o
conceito: ótimo, muito bom, bom, regular ou insuficiente e determinará a remessa de cópia, para
conhecimento, ao respectivo Promotor de Justiça (§ 2° do artigo 33). Da avaliação lançada, caberá recurso, no
prazo de 10 (dez) dias, pelo Promotor de Justiça avaliado, para o Conselho Superior do Ministério Público (§ 3°
do artigo 33). O acompanhamento do estágio probatório será registrado em procedimento próprio para cada
Promotor de Justiça avaliado e, no seu curso, poderão ser realizadas reuniões coletivas de orientação
convocadas com antecedência pelo Corregedor Geral (artigo 34, “caput”). Encerrado o estágio probatório, o
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procedimento será arquivado, após os registros necessários, no cadastro funcional (parágrafo único do artigo
34). O Corregedor Geral, dois meses antes da conclusão do estágio probatório, fará relatório circunstanciado
acerca da atuação pessoal e funcional do membro do Ministério Público, concluindo, fundamentadamente,
pelo vitaliciamento ou não (artigo 35, “caput”). O relatório circunstanciado, a ser encaminhado para análise do
Conselho Superior do Ministério Público, deverá conter as seguintes informações: I – dados gerais: a) a data de
nomeação do membro do Ministério Público em estágio probatório, b) lotação inicial e atual, c) número do ato
de nomeação, d) data da publicação do ato de nomeação, e) data da posse, f) movimentação na carreira, g)
comarcas de atuação, h) afastamentos, i) data prevista para o término do estágio; II – análise sobre a atuação
pessoal e funcional do membro do Ministério Público durante o estágio probatório; III – conclusão (artigo 35, §
1°). Antes do decurso do prazo de dois anos, poderá o Corregedor Geral do Ministério Público impugnar o
vitaliciamento (artigo 35, § 2°). Sendo a conclusão favorável ao vitaliciamento, cópia do relatório
circunstanciado será encaminhado aos membros do Colégio de Procuradores de Justiça e do Conselho Superior
do Ministério Público para, querendo, apresentar, no prazo de quinze dias do seu recebimento, impugnação ao
Conselho Superior do Ministério Público (artigo 36). Na hipótese de a conclusão do relatório do Corregedor
Geral ser contrária ao vitaliciamento, ou havendo impugnação, o exercício funcional do membro do Ministério
Público em estágio probatório poderá ser suspenso pelo Conselho Superior, até definitivo julgamento,
assegurado o contraditório e a ampla defesa (artigo 37).
Transcreve-se, a título de ilustração, a conclusão de relatório parcial de estágio probatório de membro do
Ministério Público, Doutora Fabiana Alves Mueller, titular do cargo da Promotoria de Justiça Pocinhos, relativo
ao 7° trimestre, compreendido entre o período de 10/12/2014 a 10/03/2015, a saber:
“RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES. A Promotora impetrou ação civil
pública contra a Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, inocorrendo em erro técnico. Na verdade,
a ação deve ser proposta contra o Município de São José das Piranhas, este sim pessoa de direito público
interno. A Prefeitura Municipal é apenas o órgão executivo do Município, e não o representa. É o
ensinamento de Hely Lopes Meirelles: ‘Nas relações externas e em juízo, quem responde civilmente não é
a Prefeitura, mas sim o Município, ou seja, a Fazenda Pública, única com capacidade jurídica e
legitimidade processual para demandar e ser demandada, auferindo as vantagens de vencedora e
suportando os ônus de vencida no pleito.’ Assim, ORIENTA-SE a Promotora de Justiça a observar esse
aspecto ao impetrar ACP. Considerando, ainda, as observações constantes no item 01, ORIENTA-SE a
Promotora de Justiça a melhorar a diagramação dos trabalhos.
Ante o exposto, e nos termos do que preceitua o artigo 33, § 2°, do
Regimento Interno da Corregedoria Geral do Ministério Público da Paraíba, sugerimos a Vossa
Excelência atribuir aos trabalhos do Promotor de Justiça Fabiana Alves Mueller o conceito de muito
bom.”
A remessa das peças produzidas pelo membro do Ministério Público em estágio probatório é feita via pendrive ou e-mail. São encaminhadas até quinze peças por trimestre.
São três Promotores de Justiça que assessoram o Corregedor-Geral. Há a figura, também, do Subcorregedor
Geral, que atua de forma exclusiva na Corregedoria Geral.
Não se faz sensível, ao longo do estágio probatório, obrigatoriedade, de natureza legal ou 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.
Não há previsão na legislação de regência – Lei Complementar n.° 97/2010 ou Resolução n.° 001/2007, do
Conselho Superior do Ministério Público – da realização de inspeções/correições nos Promotores de Justiça em
estágio probatório. As inspeções nos referidos cargos são consectárias do calendário geral de inspeção.
Há, no histórico do Ministério Público do Estado de Paraíba, notícia de não vitaliciamento de Membro em
estágio probatório. Mais especificamente do Doutor Carlos Guilherme Santos Machado, Promotor de Justiça de
Uiraúna, exonerado em 04/11/2015, conforme Ato n.° 082/2015-PGJ, publicado no Diário Oficial do Estado da
Paraíba em 04/11/2015.
Não há avaliação psicológica ou psiquiátrica dos Promotores de Justiça ao longo do estágio probatório. Há, tão
somente, exame psicotécnico para fins de ingresso.
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Há prévio curso de formação dos Promotores de Justiça em estágio probatório, realizado pelo Centro de
Formação e Aperfeiçoamento Funcional. Segundo informações obtidas no âmbito da Corregedoria Geral, o
papel desta no referido curso é secundário.
Observações/Sugestões:
1° Cuidar para que todos os Promotores de Justiça ao longo do biênio de prova 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.
3° Diante do expressivo número de cargos vagos nas Promotorias de Justiça de primeira e segunda entrância,
recomendável que a movimentação do quadro se opere de forma a não agudizar o problema do esvaziamento
das entrâncias iniciais.
4° Disciplinar no plano normativo a exigência de que os membros do Ministério Público em estágio probatório
sejam submetidos, ao menos, a uma inspeção/correição durante o biênio de prova. O exame trimestral de até
quinze peças selecionadas pelo próprio Promotor de Justiça em estágio probatório não tem o condão, à
evidência, de permitir a avaliação escorreita dos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício
das atribuições. Impõe-se, pois, que a avaliação levada a efeito em relação aos trabalhos tenha como base
número mais expressivo de peças (o ideal seria a remessa de todas as peças produzidas pelos Promotores de
Justiça no período, com exame por amostragem pela Corregedoria-Geral do Ministério Público).
5° Conferir à Corregedoria-Geral papel de protagonista no estágio de formação com os Promotores de Justiça
em estágio probatório.
6° Determinar que a Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado da Paraíba apure se a Doutora Fabiana
Alves Mueller residiu fora da Comarca de atuação sem autorização da Administração Superior. Em caso
positivo, adotar as providências cabíveis.

13. Correições e Inspeções

A disciplina da atividade fiscalizatória dos membros do Ministério Público do Estado de Paraíba encontra
referência na Lei Complementar n.° 97/2010, no Título V – “Do Regime Disciplinar” –, Capítulo I – “Disposições
Gerais” –, Seção I – “Das Inspeções e Correições”. Reza o artigo 178, incisos, do referido diploma legal que a
atividade funcional dos membros do Ministério Público está sujeita a: a) inspeção permanente, b) inspeção
virtual, c) inspeção local, d) correição ordinária, e) correição extraordinária. Qualquer pessoa poderá reclamar
ao Corregedor Geral do Ministério Público sobre abuso, erro ou omissão de membro do Ministério Público
sujeito à correição (artigo 178, parágrafo único). A inspeção permanente será procedida pelos Procuradores de
Justiça ao examinar os autos em que devam oficiar (artigo 179). O Corregedor Geral do Ministério Público, de
ofício ou à vista das informações enviadas pelos Procuradores de Justiça e pelos Promotores Corregedores, fará
aos Promotores de Justiça, oralmente ou por escrito, em caráter reservado, as recomendações ou
considerações que julgar cabíveis, dando-lhe ciência dos elogios (artigo 180). As inspeções local e virtual serão
realizadas, periodicamente, em caráter informal, pelo Corregedor Geral do Ministério Público ou pelos
Promotores Corregedores (artigo 181, “caput”). A inspeção local será realizada, anualmente, em, no mínimo,
cinquenta por cento das Promotorias de Justiça do Estado e em todas as Procuradorias de Justiça (§ 1° do
artigo 181). A inspeção virtual será realizada permanentemente e consistirá no acesso às redes de
computadores e aos sistemas de informática que contenham dados referentes aos trabalhos dos membros do
Ministério Público (§ 2° artigo 181). A correição ordinária será efetuada pelo Corregedor Geral do Ministério
Público para verificar a regularidade do serviço, a eficiência, a pontualidade dos membros do Ministério Público
no exercício de suas funções, bem como o cumprimento das obrigações legais e das determinações dos órgãos
da Administração Superior (artigo 182, “caput”). A Corregedoria Geral do Ministério Público realizará,
anualmente, correições ordinárias em, no mínimo, dez por cento das Promotorias de Justiça do Estado
(parágrafo único do artigo 182). A correição extraordinária será realizada pelo Corregedor Geral do Ministério
Público, de ofício ou por provocação dos órgãos da Administração Superior (artigo 183). Concluída a inspeção
ou a correição, o Corregedor Geral do Ministério Público elaborará relatório circunstanciado e o apresentará,
imediatamente, ao Procurador Geral de Justiça e aos órgãos colegiados de Administração Superior, na primeira
sessão que ocorrer após a sua confecção (artigo 184). Com base nas informações colhidas nas inspeções e
correições, o Corregedor Geral do Ministério Público poderá baixar instruções aos Procuradores e Promotores
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de Justiça (artigo 185). O Corregedor Geral do Ministério Público tomará notas reservadas do que coligir no
exame dos autos, livros, papéis, dados estatísticos e informações que obtiver, adotando as providências que
entender cabíveis, sempre que verificar a violação dos deveres impostos ao membro da Instituição (artigo 186).
A Resolução n.° 001/2007, do Conselho Superior do Ministério Público, que aprovou o Regimento Interno da
Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado da Paraíba, por seu turno, regulamenta as inspeções e
correições no âmbito das Promotorias e Procuradoria de Justiça.
As correições ordinárias e extraordinárias serão efetuadas pelo Corregedor-Geral do Ministério Público e as
visitas de inspeção por ele próprio ou pelos assessores da Corregedoria por ele designados para tal, orientando
medidas preventivas ou saneadoras, bem como encaminhando providências em face de eventuais problemas
constatados (artigo 2°, “caput”). As correições ordinárias serão realizadas nas Promotorias de Justiça a cada
três anos, sendo efetuadas mensalmente em, no mínimo, uma Promotoria da Capital e duas do interior, com
objetivo de verificar: I – a regularidade do serviço; II – o zelo, a eficiência e a assiduidade dos membros do
Ministério Público; III – o cumprimento de portarias, circulares, provimentos e outras determinações da
Procuradoria Geral de Justiça, do Colégio de Procuradores de Justiça e do Conselho Superior do Ministério
Público (artigo 3°, incisos). O Corregedor Geral do Ministério Público divulgará, por meio de edital, publicado na
“internet”, na “intranet” e no Diário Oficial do Estado, com as cautelas devidas, o cronograma das correições
ordinárias e a indicação dos respectivos locais, com antecedência mínima de trinta dias (§ 1° do artigo 3°). O
edital indicará a Promotoria de Justiça sujeita à correição, o dia, hora e local de seu início, convocará os
membros do Ministério Público que devam estar presentes e mencionará que, em relação a eles, serão
recebidas informações ou reclamações (§ 2° do artigo 3°). O membro do Ministério Público em exercício na
Promotoria de Justiça dará publicidade ao edital, providenciado sua fixação em local apropriado no Fórum e na
sede da Promotoria, onde houver (§ 3° do artigo 3°). Se a correição for realizada em mais de uma Promotoria
de Justiça da mesma Comarca, caberá ao Promotor de Justiça que ali esteja em exercício há mais tempo ou ao
Coordenador da Sede da Promotoria de Justiça tomar as providências relativas à publicidade do ato (§ 4° do
artigo 3°). A Corregedoria Geral do Ministério Público expedirá ofício comunicando a realização da correição ao
Presidente da Secção da Ordem dos Advogados do Brasil, ao Defensor Público Geral do Estado de Pernambuco,
bem como ao Juiz de Direito da Comarca, bem como ao Juiz de Direito da Comarca, ao Prefeito Municipal, ao
Presidente da Câmara Municipal, ao Delegado da Polícia Civil local, ao Comandante da Polícia Militar local,
dentre outras autoridades que entender necessárias (§ 5° do artigo 3°). Nas comarcas onde houver mais de
uma Vara, a comunicação será feita ao Juiz de Direito, Diretor do Fórum (§ 6° do artigo 3°). O cronograma das
correições ordinárias, com a indicação dos respectivos locais, será elaborado e publicado mensalmente, dandose ciência ao Conselho Nacional do Ministério Público (§ 7° do artigo 3°). Nas correições ordinárias e
extraordinárias serão examinados os seguintes aspectos, entre outros: I – sistema de distribuição de
gerenciamento de autos de procedimentos administrativos, inquéritos civis, inquéritos policiais, processos
judiciais e outros expedientes, bem como a movimentação destes; II – verificação quantitativa da entrada e
saída de processos judiciais, inquéritos policiais e outros procedimentos administrativos por membro lotado na
Promotoria, o qual não deverá ser inferior a três meses; III – produção mensal de cada Promotor lotado na
Promotoria, bem como saldo remanescente; IV – verificação qualitativa, por amostragem, das manifestações
do membro lotado na Promotoria; V – atendimento ao expediente interno e ao expediente forense; VI –
cumprimento dos prazos processuais; VII – regularidade no atendimento ao público externo; VIII – residência
na Comarca de lotação, ressalvadas as autorizações legais; IX – avaliação do desempenho funcional,
verificando-se, inclusive, a participação e a colaboração efetiva nas atividades da Promotoria (artigo 4°,
incisos). O Corregedor Geral do Ministério Público manterá contato com juízes, autoridades locais,
representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, ficando, também, à disposição de partes ou outros
interessados que pretendem formular reclamações ou apresentar sugestões acerca dos serviços prestados pelo
Promotor de Justiça (§ 1° do artigo 4°). O Corregedor Geral do Ministério Público poderá realizar audiência
pública com o objetivo de ouvir notícias, sugestões ou reclamações de representantes da comunidade acerca
do funcionamento da Promotoria de Justiça, visando o aperfeiçoamento dos serviços prestados (§ 2° do artigo
4°). Concluída a correição, será elaborado relatório circunstanciado, apontando as boas práticas observadas, as
eventuais irregularidades constatadas, bem como as conclusões e medidas necessárias a prevenir erros, corrigir
problemas e aprimorar o serviço desenvolvido na Promotoria de Justiça (artigo 5°, “caput”). Ouvido o membro
do Ministério Público interessado, o relatório final será levado ao conhecimento do Procurador Geral de Justiça
e ao Conselho Superior do Ministério Público para adoção das providências que se fizerem necessárias (artigo
5°, parágrafo único). As correições extraordinárias serão realizadas, sempre que houver necessidade, por
deliberação do Procurador Geral de Justiça, do Conselho Superior do Ministério Público, do Conselho Nacional
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do Ministério Público, ou por iniciativa do Corregedor Geral do Ministério Público, de ofício ou em face de
notícias ou reclamações relativas as falhas, omissões ou abusos que possam comprometer a atuação do Órgão,
o prestígio da Instituição ou a regularidade de suas atividades (artigo 6°). As inspeções serão realizadas nas
Procuradorias de Justiça, remetendo-se relatório reservado ao Colégio de Procuradores de Justiça (artigo 7°).
As inspeções serão realizadas nas Promotorias de Justiça sempre que for necessário o levantamento, por parte
da Corregedoria Geral, de dados específicos relacionados aos serviços do Ministério Público (artigo 8°,
“caput”). A inspeção será comunicada ao membro da Instituição diretamente interessado com antecedência
mínima de cinco dias da data do início dos trabalhos (§ 1° do artigo 8°).
Foram realizadas as seguintes inspeções/correições: ano de 2015: 180 (cento e oitenta) correições nos cargos
das Promotorias de Justiça e 72 (setenta e duas) visitas de inspeção nos cargos das Promotorias de Justiça. No
ano de 2016: 157 (cento e cinquenta e sete) cargos das Promotorias de Justiça foram correicionados e outros
55 (cinquenta e cinco) foram inspecionados. Os cargos da Procuradoria de Justiça, no total de 43 (quarenta e
três), foram objeto de correição ordinária.

Inspeções e correições analisadas:
1° Inspeção/correição em 19/03/2015:
Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Difusos de João Pessoa titulado por Luís Nicomedes de Figueiredo
Neto, atualmente na Assessoria Técnica da Procuradoria-Geral de Justiça desde 29/08/2013. O cargo é
substituído, de forma cumulativa, por Ana Raquel de Brito Lira Beltrão.
Não foi detectada ausência injustificada a ato de comparecimento obrigatório do Ministério Público.
Conclusões da CGMP: Observou-se, após a análise das pastas e dos livros, bem como por amostragem,
dos procedimentos extrajudiciais, que a Promotora de Justiça Ana Raquel de Brito Lira Beltrão cumpre suas
obrigações funcionais com presteza, produz peças bem redigidas, está atenta aos problemas sociais da
comunidade e possui uma atuação proativa. Embora tenha se verificado procedimentos com excesso de prazo
para impulsionamento, se observa que o membro possui atividade cumulativa, justificando esta constatação.
Seu desempenho é avaliado como muito bom.
2° Inspeção/correição em 05/11/2015
2ª Promotoria de Defesa da Criança e do Adolescente de João Pessoa titulada por Soraya Soares da Nobre
Escorel. A referida Promotora de Justiça coordena, também, o CAOP desde 11/04/2011.
Não foi detectada ausência injustificada a ato de comparecimento obrigatório do Ministério Público.
Conclusões da CGMP: Observou-se, após análise dos procedimentos judiciais e extrajudiciais, que a Promotora
de Justiça Soraya Soares da Nobre Escorel cumpre suas obrigações funcionais com presteza, produz peças bem
redigidas e está atenta aos problemas inerentes às atribuições do seu cargo. Apresenta desempenho avaliado
como muito bom.
3° Inspeção/correição em 05/11/2015.
3ª Promotoria de Defesa da Criança e do Adolescente de João Pessoa titulada por João Arlindo Correa Neto,
atualmente na Assessoria Técnica da Procuradoria-Geral de Justiça desde 1°/10/2010. O cargo é substituído de
forma cumulativa por Alley Borges Escorel.
Não foi detectada ausência injustificada a ato de comparecimento obrigatório do Ministério Público.
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Conclusões da CGMP: Observou-se, após análise dos procedimentos judiciais e extrajudiciais, que o Promotor
de Justiça Alley Borges Escorel cumpre as suas obrigações funcionais com presteza, produz peças bem
redigidas, está atento aos problemas inerentes às atribuições dos seu cargo, merecendo registro especial,
ainda, a destacada atuação do mesmo no processo de eleições unificadas para membros dos Conselhos
Tutelares da Capital, com participação proativa no campo jurídico, assim como notável atuação na utilização
dos meios de imprensa para a mobilização social em torno de tão importante processo. Apresenta
desempenho como ótimo.
4° Inspeção/correição em 16/07/2015.
Promotoria de Justiça cumulativa de Alagoa Grande (situa-se a 104 quilômetros da Capital) titulada por João
Benjamim Delgado Neto.
Não foi detectada ausência injustificada a ato de comparecimento obrigatório do Ministério Público.
Conclusões da CGMP: Observou-se, após análise das pastas e dos livros, bem como por amostragem, dos
procedimentos extrajudiciais e judiciais, que o Promotor de Justiça João Benjamim Delgado Neto cumpre suas
obrigações funcionais com presteza, produz peças bem redigidas, está atento aos problemas sociais da
comunidade e possui uma atuação extrajudicial proativa, apesar de algumas falhas de natureza burocrática e
formal, que justificadas estão em razão de sua recente posse na Promotoria de Justiça inspecionada e esforços
para repará-las. Seu desempenho é avaliado como muito bom.
5° Inspeção/correição em 14/10/2015.
3° Promotor da Promotoria de Justiça cumulativa de Esperança (situa-se a 159 quilômetros da Capital) titulado
por Clístenes Bezerra de Holanda, que está afastado para exercer a Cordenadoria CCrimp. O cargo é
substituído de forma cumulativa por Leonardo Cunha Lima de Oliveira.
Não foi detectada ausência injustificada a ato de comparecimento obrigatório do Ministério Público.
Conclusões da CGMP: Observou-se, após análise das pastas e dos livros, bem como por amostragem, dos
procedimentos extrajudiciais e judiciais, que o Promotor de Justiça Leonardo Cunha Lima de Oliveira cumpre as
suas obrigações funcionais com presteza, produz peças bem redigidas, está atento aos problemas sociais da
comunidade e possui uma atuação extrajudicial proativa. É de se observar que o membro tem envidado
esforços para manter o excelente trabalho na Promotoria na área extrajudicial e apresenta desempenho
avaliado como ótimo. Ainda colabora com a administração integrando o GEAPP.
6° Inspeção/correição em 30/03/2016.
Promotoria de Justiça dos Direitos Difusos de João Pessoa: 2° Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio
Público titulado por Francisco Paula Ferreira Lavôr, que está afastado do cargo para exercer as funções de
Promotor Corregedor desde 13/01/2015. O cargo é substituído de forma cumulativa por Ricardo Alex Almeida
Lins.
Não foi detectada ausência injustificada a ato de comparecimento obrigatório do Ministério Público.
Conclusões da CGMP: Após análise das pastas e livros da Promotoria, bem como dos procedimentos judiciais
afetos ao cargo de 2° Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público verificamos que a atividade do
Promotor de Justiça apresenta resolutividade, estando os feitos judiciais impulsionados, conforme observações
constantes no campo próprio. As peças analisadas contém ótima redação, a produtividade é compatível com o
cargo, com o cumprimento dos deveres inerentes ao seu mister, apesar dos entraves de natureza instrumental,
tais como a existência de equipamentos de informática obsoletos e a falta de pessoal suficiente para cumprir
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os atos procedimentais que dificulta o cumprimento dos despachos a contento. Por isso, concluímos que o
Promotor de Justiça Ricardo Alex Almeida Lins teve um ótimo desenvolvimento de suas atividades, sendo este
o seu conceito.
7° Inspeção/correição em 17/03/2016.
Promotoria de Justiça Criminal de Campina Grande: 1° Promotor de Tribunal do Júri (situa-se a 123
quilômetros da Capital), titulado por Marcus Antonius da Silva Leite, que está afastado para tratamento de
saúde em pessoa da família e licença prêmio. O cargo é substituído de forma cumulativa por Jamilly Lemos
Henriques Cavalcanti.
Não foi detectada ausência injustificada a ato de comparecimento obrigatório do Ministério Público.
Conclusões da CGMP: Após a análise das pastas e livros da Promotoria, bem como dos procedimentos judiciais
afetos ao cargo de 1° Promotor do Tribunal do Júri da Promotoria de Justiça Criminal de Campina Grande,
verificamos que a atividade da Promotora de Justiça apresenta resolutividade e regularidade, estando os feitos
judiciais impulsionados, conforme observações constantes no campo próprio. As peças analisadas contém
muito boa redação, a produtividade é compatível com o cargo, com o cumprimento dos deveres inerentes ao
seu mister. Por isso, concluímos que a Promotora de Justiça Jamilly Lemos Henriques Cavalcanti teve um
muito bom desenvolvimento de suas atividades, sendo este o seu conceito.
Observação: A Doutora Jamilly Lemos Henriques Cavalcanti atua na Capital. A substituição do cargo deve ser
levada a efeito por membro do Ministério Público com atuação na Comarca de Campina Grande.
A Dra. JAMILLE LEMOS HENRIQUES CAVALCANTI
ocupa o cargo de 17º Promotor de Justiça Auxiliar de 3ª Entrância com exercício em Campina
Grande e atualmente se encontra designada para exercer função na Comissão de Combate
aos Crimes de Responsabilidade e a Improbidade Administrativa – CCRIMP, nesta Capital, sem
prejuízo de suas funções naturais.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedor-Geral).

A Dra. Jamilly Lemos Henrique Cavalcante é
Promotora Auxiliar de 3ª entrância da Comarca de Campina Grande (doc. nº 01), com
exercício no Tribunal do Júri da mesma Comarca no momento da inspeção, na forma do artigo
8º, § 1º, II, da Resolução CPJ nº 14/2012 (doc. nº 11-A). Por outro lado, e sem prejuízo de suas
atribuições, foi nomeada para o cargo de membro da Comissão de Combate aos Crimes de
Responsabilidade e à Improbidade Administrativa (CCRIMP) (doc. nº 1-A).
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Procurador-Geral).

8° Inspeção/correição em 16/03/2016.
Promotoria de Justiça Criminal de Campina Grande: 2° Promotor de Tribunal do Júri (situa-se a 123 quilômetros
da Capital), titulado por Osvaldo Lopes Barbosa, que integra a 2ª Região Estratégica de Segurança Pública. O
cargo é substituído de forma cumulativa por Gardênia Cirne de Almeida Galdino.
Não foi detectada ausência injustificada a ato de comparecimento obrigatório do Ministério Público.
Conclusões da CGMP: Após a análise das pastas e livros da Promotoria, bem como dos procedimentos judiciais
afetos ao cargo de 2° Promotor do Tribunal do Júri da Promotoria de Justiça Criminal de Campina Grande,
verificamos que a atividade do Promotor de Justiça apresenta resolutividade, estando os feitos judiciais
impulsionados, identificando-se apenas algumas falhas de natureza formal no âmbito extrajudicial, conforme
observações constantes no campo próprio. As peças analisadas contém muito boa redação, a produtividade é
compatível com o cargo, com o cumprimento dos deveres inerentes ao seu mister. Por isso, concluímos que a
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Promotora de Justiça Gardênia Cirne de Almeida Galdino teve um muito bom desenvolvimento de suas
atividades, sendo este o seu conceito.
Observações: Não se mostra possível a cumulação das atribuições do 2° Promotor do Tribunal do Júri de
Campina Grande com as afetas à 2ª Região Estratégica de Segurança Pública?
O Promotor de Justiça OSVALDO LOPES BARBOSA,
atualmente titular do cargo de Promotor de Justiça de Defesa da Educação da Promotoria de
Justiça dos Direitos Difusos de Campina Grande, foi designado, dentro do regramento ditado
pelo Edital nº 004/2016/PGJ, nos termos da autorização do Conselho Superior do Ministério
Público em sua 11ª Sessão Ordinária, para exercer atribuições em caráter excepcional na
região geográfica do Sertão - “Programa Auxílio ao Sertão”, em razão do despovoamento de
membros titulares naquela localidade. Desde o dia 01 de abril de 2016 até o dia 31 de março
de 2017 responde pelos 1º e 2º Cargos da Promotoria de Justiça Cumulativa de Conceição,
conforme portarias de nºs 420 e 434/2016/DIAFU. Cópias anexas.
Quanto a sua designação para integrar a Segunda Região Estratégica de Segurança Pública,
está se efetivou através da Portaria nº 909/2014/DIAFU e deu-se em caráter discricionário por
sua Excelência Procurador-Geral de Justiça. Cópia anexa.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedor-Geral).

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Procurador-Geral). O Dr. Osvaldo Lopes Barbosa, no período da
inspeção, foi nomeado para o cargo de Coordenador do Centro de Apoio Operacional da
Cidadania, afastado de suas atribuições de origem (doc. nº 02). Posteriormente foi removido
para o cargo de Promotor de Defesa da Educação de Campina Grande (doc. nº 02-A), além
disso foi designado, por decisão do Conselho Superior do Ministério Público, para atuar na 1ª
Promotoria de Conceição integrando o Programa de Promotorias de difícil provimento,
instituída pela Lei Complementar nº 140/2016 e pelo Ato 002/2016 (doc. nº 03, 04 e 05).

9° Inspeção/correição em 17/03/2016.
Promotoria de Justiça Criminal de Campina Grande: 3° Promotor Criminal (situa-se a 123 quilômetros da
Capital), titulado por Dimitri Nóbrega Amorim. O Doutor Amorim é, também, o Coordenador Administrativo da
Promotoria de Justiça de Campina Grande.
Não foi detectada ausência injustificada a ato de comparecimento obrigatório do Ministério Público.
Conclusões da CGMP: Após a análise das pastas e livros da Promotoria, bem como dos procedimentos judiciais
afetos ao cargo de 3º Promotor da Promotoria de Justiça Criminal de Campina Grande, verificamos que a
atividade do Promotor de Justiça apresenta resolutividade, estando os feitos judiciais impulsionados, conforme
observações constantes no campo próprio. As peças analisadas contém muito boa redação, a produtividade é
compatível com o cargo, com o cumprimento dos deveres inerentes ao seu mister. Por isso, concluímos que a
Promotora de Justiça Dimitri Nóbrega Amorim teve um ótimo desenvolvimento de suas atividades, sendo este
o seu conceito.
10° Inspeção/correição em 07/07/2016.
Promotoria de Justiça Criminal de João Pessoa: 1° Promotor de Justiça, titulado por José Guilherme Soares
Lemos, que se encontra afastado do cargo para coordenar o CCRIMP e CAOCRIM. O cargo é substituído de
forma cumulativa por Judith Maria de Almeida Lemos Evangelista.
Não foi detectada ausência injustificada a ato de comparecimento obrigatório do Ministério Público.
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Conclusões da CGMP: Após a análise das pastas e livros da Promotoria, bem como dos procedimentos judiciais
afetos ao cargo de 1° Promotor da Promotoria de Justiça Criminal de João Pessoa, verificamos que a atividade
do Promotor de Justiça apresenta resolutividade, estando os feitos judiciais impulsionados, conforme
observações constantes no campo próprio. As peças analisadas do Promotor de Justiça Guilherme Lemos
contém ótima redação, fundamentação e clareza, e as da Promotoria de Justiça Judith Lemos foram
consideradas muito boas nos referidos aspectos. A produtividade é compatível com o cargo, com o
cumprimento dos deveres inerentes ao seu mister. Por isso concluímos que o Promotor de Justiça José
Guilherme Soares Lemos teve um ótimo desenvolvimento de suas atividades e a Promotora de Justiça Judith
Maria de Almeida Lemos Evangelista teve um muito bom desenvolvimento de suas atividades, sendo estes os
seus conceitos.
11° Inspeção/correição em 14/07/2016.
Promotoria de Justiça Cumulativa de Santa Rita: 2° Promotor de Justiça (distante 16 quilômetros da Capital),
titulado por Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho.
Não foi detectada ausência injustificada a ato de comparecimento obrigatório do Ministério Público.
Conclusões da CGMP: Após a análise das pastas e livros da Promotoria, bem como dos procedimentos judiciais
afetos ao cargo de 2º Promotor da Promotoria de Justiça Cumulativa de Santa Rita, verificamos que a atividade
do Promotor de Justiça apresenta resolutividade, estando os feitos judiciais impulsionados, conforme
observações constantes no campo próprio. As peças analisadas contém ótima redação, a produtividade é
compatível com o cargo, com o cumprimento dos deveres inerentes ao seu mister. Por isso, concluímos que o
Promotor de Justiça Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho teve um ótimo desenvolvimento de suas
atividades, sendo este o seu conceito.
12° Inspeção/correição em 14/07/2016.
Promotoria de Justiça Cumulativa de Santa Rita: 3° Promotor de Justiça (distante 16 quilômetros da Capital),
titulado por Anita Bethânia Silva da Rocha.
Não foi detectada ausência injustificada a ato de comparecimento obrigatório do Ministério Público.
Conclusões da CGMP: Após a análise das pastas e livros da Promotoria, bem como dos procedimentos judiciais
afetos ao cargo de 3º Promotor da Promotoria de Justiça Cumulativa de Santa Rita, verificamos que a atividade
da Promotora de Justiça apresenta resolutividade, estando os feitos judiciais impulsionados, conforme
observações constantes no campo próprio. As peças analisadas contém ótima redação, a produtividade é
compatível com o cargo, com o cumprimento dos deveres inerentes ao seu mister. Por isso, concluímos que a
Promotora de Justiça Anita Bethânia Silva da Rocha teve um ótimo desenvolvimento de suas atividades, sendo
este o seu conceito.
13° Inspeção/correição em 14/07/2016.
Promotoria de Justiça Cumulativa de Santa Rita: 6° Promotor de Justiça (distante 16 quilômetros da Capital),
titulado por Romualdo Tadeu de Araújo Dias.
Não foi detectada ausência injustificada a ato de comparecimento obrigatório do Ministério Público.
Conclusões da CGMP: Após a análise das pastas e livros da Promotoria, bem como dos procedimentos judiciais
afetos ao cargo de 6º Promotor da Promotoria de Justiça Cumulativa de Santa Rita, verificamos que a atividade
do Promotor de Justiça apresenta resolutividade, estando os feitos judiciais impulsionados, conforme
observações constantes no campo próprio. As peças analisadas contém ótima redação, a produtividade é

18

CORREGEDORIA NACIONAL

compatível com o cargo, com o cumprimento dos deveres inerentes ao seu mister. Por isso, concluímos que o
Promotor de Justiça Romualdo Tadeu de Araújo Dias teve um ótimo desenvolvimento de suas atividades,
sendo este o seu conceito.
14° Inspeção/correição em 31/10/2016.
Promotoria de Justiça da Família e Sucessões de João Pessoa: 3° Promotor de Justiça, titulado por Aristóteles
de Santana Ferreira. Consta que o referido promotor está em “exercício 1ª Princesa Isabel – 01.04.2016 a
31.07.2017.” O cargo é substituído de forma cumulativa por Norma Maia Peixoto Santos.
Não foi detectada ausência injustificada a ato de comparecimento obrigatório do Ministério Público.
Conclusões da CGMP: Após a análise das pastas e livros da Promotoria, bem como dos procedimentos judiciais
afetos ao cargo de Promotor da Promotoria de Justiça de Família e Sucessões de João Pessoa, verificamos que a
atividade do 3° Promotor de Justiça apresenta resolutividade, estando os feitos judiciais impulsionados,
conforme observações constantes no campo próprio. As peças analisadas contém ótima redação, a
produtividade é compatível com o cargo, com o cumprimento dos deveres inerentes ao seu mister. Por isso,
concluímos que a Promotora de Justiça Norma Maia Peixoto Santos teve um muito bom desenvolvimento de
suas atividades, sendo este o seu conceito.
Observações: Esclarecer o porquê o Dr. Aristóteles de Santana Ferreira não está atuando no cargo do qual é
titular.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedor-Geral). O Promotor de Justiça ARISTÓTELES DE SANTANA
FERREIRA, atualmente titular do cargo de 3º Promotor de Justiça de Família e Sucessões da
Promotoria de Justiça de Família e Sucessões de João Pessoa, foi designado, dentro do
regramento ditado pelo Edital nº 004/2016/PGJ, nos termos da autorização do Conselho
Superior do Ministério Público em sua 11ª Sessão Ordinária, para exercer atribuições em
caráter excepcional na região geográfica do Sertão - “Programa Auxílio ao Sertão”, em razão
do despovoamento de membros titulares naquela localidade. Desde o dia 01 de abril de 2016
até o dia 31 de março de 2017 responde pelos 1º e 2º Cargos da Promotoria de Justiça
Cumulativa de Princesa Isabel, conforme portarias de nºs 419 e 434/2016/DIAFU. Cópias
anexas.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Procurador-Geral). O Dr. Aristóteles de

Santana Ferreira solicitou através
do Processo Administrativo nº 001.2016.003602 sua designação para responder pela 1ª
Promotoria de Justiça Cumulativa de Princesa Isabel (Promotoria de difícil provimento –
Edital nº 07/2016/DIAFU) tendo sido o pleito deferido conforme a Portaria nº 419/DIAFU
(doc. nº 06 e 07) consubstanciado pelo Ato nº 002/2016. Tudo conforme autorização do
Conselho Superior do Ministério Público.

15° Inspeção/correição em 18/07/2016.
Promotoria de Justiça dos Direitos Difusos de João Pessoa: Promotor de Justiça de Tutela Coletiva do Sistema
Prisional e Direitos Humanos, titulado por Ricardo José de Medeiros e Silva.
Não foi detectada ausência injustificada a ato de comparecimento obrigatório do Ministério Público.
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Conclusões da CGMP: Após a análise das pastas e livros da Promotoria, bem como dos procedimentos judiciais
e extrajudiciais afetos ao cargo de Promotor de Tutela Coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos da
Promotoria de Justiça dos Direitos Difusos de João Pessoa, verificamos que a atividade do Promotor de Justiça
apresenta resolutividade, estando os feitos judiciais impulsionados, conforme observações constantes no
campo próprio. As peças analisadas contém ótima redação, a produtividade é baixa, porém o Promotor de
Justiça cumpriu os deveres inerentes ao seu mister. Por isso, concluímos que o Promotor de Justiça Ricardo
José de Medeiros e Silva teve um muito bom desenvolvimento de suas atividades, sendo este o seu conceito.
Observações: Levar a efeito nova inspeção/correição no cargo no prazo de seis meses, a fim de constatar a
melhora na produtividade do Dr. Ricardo José.
Será incluído no Cronograma de Correições do
exercício de 2017 a realização de Correição no cargo de Promotor de Justiça Promotor de
Justiça da Tutela Coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos de João Pessoa, conforme
recomendação.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedor-Geral).

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Procurador-Geral).

Observação levada ao conhecimento do Promotor

Ricardo José de Medeiros e Silva.
16° Inspeção/correição em 12/07/2016.
Promotoria de Justiça Criminal de João Pessoa: 4° Promotor de Tribunal do Júri, titulado por Leonardo Pereira
de Assis, afastado do cargo para exercer as funções de Promotor Corregedor. O cargo é substituído de forma
cumulativa por Alexandre Varandas Paiva.
Não foi detectada ausência injustificada a ato de comparecimento obrigatório do Ministério Público.
Conclusões da CGMP: Após a análise das pastas e livros da Promotoria, bem como dos procedimentos judiciais
e extrajudiciais afetos ao cargo de 4° Promotor do Tribunal do Júri da Promotoria de Justiça Criminal de João
Pessoa, verificamos que a atividade do Promotor de Justiça apresenta resolutividade, estando os feitos judiciais
impulsionados, conforme observações constantes no campo próprio. As peças analisadas contém ótima
redação, a produtividade é compatível com o cargo, com o cumprimento dos deveres inerentes ao seu mister.
Por isso, concluímos que o Promotor de Justiça Alexandre Varandas Paiva teve um ótimo desenvolvimento de
suas atividades, sendo este o seu conceito.
17° Inspeção/correição em 14/07/2016.
Promotoria de Justiça Cumulativa de João Pessoa: 3° Promotor de Justiça Distrital de Mangabeira, titulado por
Eny Nóbrega de Moura Filho, afastado do cargo para exercer as funções de Promotor Corregedor. O cargo é
substituído de forma cumulativa por Ivete Leônia Soares de Oliveira Arruda.
Não foi detectada ausência injustificada a ato de comparecimento obrigatório do Ministério Público.
Conclusões da CGMP: Após a análise das pastas e livros da Promotoria, bem como dos procedimentos judiciais
e extrajudiciais afetos ao cargo de 3° Promotor Distrital de Mangabeira da Promotoria de Justiça Cumulativa de
João Pessoa, verificamos que a atividade da Promotora de Justiça apresenta resolutividade, estando os feitos
judiciais impulsionados, conforme observações constantes no campo próprio. As peças analisadas contém
muito boa redação, a produtividade é compatível com o cargo, com o cumprimento dos deveres inerentes ao
seu mister. Por isso, concluímos que o Promotor de Justiça Ivete Leônia Soares de Oliveira Arruda teve um
muito bom desenvolvimento de suas atividades, sendo este o seu conceito.
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18° Inspeção/correição em 14/07/2016.
Promotoria de Justiça Cumulativa de João Pessoa: 4° Promotor de Justiça Distrital de Mangabeira, titulado por
Ana Cândida Espínola, “convocada Proc. Marcus Vilar.” O cargo é substituído de forma cumulativa por
Roseane Costa Pinto.
Não foi detectada ausência injustificada a ato de comparecimento obrigatório do Ministério Público.
Conclusões da CGMP: Após a análise das pastas e livros da Promotoria, bem como dos procedimentos judiciais
e extrajudiciais afetos ao cargo de 4° Promotor Distrital de Mangabeira da Promotoria de Justiça Cumulativa de
João Pessoa, verificamos que a atividade da Promotora de Justiça apresenta resolutividade, estando os feitos
judiciais impulsionados, conforme observações constantes no campo próprio. As peças analisadas contém
muito boa redação, a produtividade é compatível com o cargo, com o cumprimento dos deveres inerentes ao
seu mister. Por isso, concluímos que o Promotor de Justiça Roseane Costa Pinto teve um muito bom
desenvolvimento de suas atividades, sendo este o seu conceito.
Observações: Esclarecer o porquê a Dra. Ana Cândida Espínola não está atuando no cargo do qual é titular.
A Dra. ANA CANDIDA ESPÍNOLA, 4º Promotor de
Justiça Distrital de Mangabeira da Promotoria de Justiça Cumulativa de João Pessoa,
encontra-se convocada para substituir o 8º Procurador de Justiça Cível da Procuradoria de
Justiça Cível durante o período de 20/03/2015 até ulterior deliberação, em virtude do
afastamento justificado do titular, nos moldes da Resolução CSMP nº 03/2012 (Portaria
nº470/2016/DIAFU). Cópia anexa.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedor-Geral).

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Procurador-Geral). Através da Portaria nº 470/DIAFU (doc. nº 08) a Dra.
Ana Cândida Espinola foi designada para substituir o 8º Procurador de Justiça Cível de
20/03/2015 até ulterior deliberação. Ressalto que a referida designação seguiu a Lei
Complementar nº 97/2010 em seu art. 30 (doc. nº 09) e resolução nº 03/2012 (doc. nº 09-A)
inclusive com edital com publicação anual. (doc. nº 09-B)

19° Inspeção/correição em 14/07/2016.
Promotoria de Justiça Cumulativa de João Pessoa: 1° Promotor de Justiça Distrital de Mangabeira, titulado por
Octávio Celso Gondim Paulo Neto, Coordenador do Grupo. O cargo é substituído de forma cumulativa por
Gláucia Maria Carvalho Xavier.
Não foi detectada ausência injustificada a ato de comparecimento obrigatório do Ministério Público.
Conclusões da CGMP: Após a análise das pastas e livros da Promotoria, bem como dos procedimentos judiciais
afetos ao cargo de 1° Promotor Distrital de Mangabeira da Promotoria de Justiça Cumulativa de João Pessoa,
verificamos que a atividade da Promotora de Justiça apresenta resolutividade, estando os feitos judiciais
impulsionados, conforme observações constantes no campo próprio. As peças analisadas contém muito boa
redação, a produtividade é compatível com o cargo, com o cumprimento dos deveres inerentes ao seu mister.
Por isso, concluímos que o Promotor de Justiça Gláucia Maria Carvalho Xavier teve um muito bom
desenvolvimento de suas atividades, sendo este o seu conceito.
Observações: Esclarecer o porquê o Dr. Octávio Celso Gondim Paulo Neto não está atuando no cargo do qual
é titular.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedor-Geral).
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do cargo de 1º Promotor de Justiça Distrital de Mangabeira da Promotoria de Justiça
Cumulativa de João Pessoa, integra o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME
ORGANIZADO - GAECO, na condição de Coordenador, estando afastado do exercício de sua
titularidade, nos termos da Portaria nº 1470/2015/DIAFU.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Procurador-Geral). O Dr. Octávio Celso

Gondim Paulo Neto foi designado
através da Portaria nº 1470/2015 (doc. nº 10) para exercer a Coordenadoria Geral do Grupo
de Atuação contra o Crime Organizado – GAECO, previsto na Lei Complementar nº 97/2010.
Estando afastado de suas atribuições naturais por força do Art. 15º, inc. VIII, letra h, e
parágrafo § 1º.

20° Inspeção/correição em 05/10/2016.
Promotoria de Justiça Cumulativa de Aroeiras (distante 173 quilômetros da Capital), titulado por Carolina
Soares Honorato de Macedo.
Não foi detectada ausência injustificada a ato de comparecimento obrigatório do Ministério Público.
Conclusões da CGMP: Observou-se, após a análise das pastas e livros da Promotoria, bem como, por
amostragem, dos procedimentos extrajudiciais e judiciais, que a Promotora de Justiça Carolina Soares
Honorato de Macedo cumpre as suas obrigações funcionais com presteza, produz peças bem redigidas, está
atenta aos problemas sociais da comunidade e possui uma atuação extrajudicial proativa. Verifica-se que o
membro mantém atualizados os trabalhos extrajudiciais em consonância com a Resolução n.° 04/2013,
inclusive acompanhando de perto as ações impetradas. Seu desempenho é avaliado como ótimo.
- Observa-se que os critérios de designações/substituições no âmbito do Ministério Público do Estado da
Paraíba não são claros. Não se sabe se há escala de substituição. Assim sendo, requisita-se esclarecimentos
junto ao Procurador-Geral de Justiça sobre tais tópicos. Existindo escala de substituição, requer-se a remessa
de cópia da mesma para a Corregedoria Nacional.
- Solicitar ao Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado da Paraíba cópia da correição n.°
001.2016.006089 realizada no 1° cargo da Promotoria de Justiça de Ingá, titulada pela Doutora Cláudia Cabral
Cavalcante (o relatório da correição, em 1°.11.2016, estaria em fase de elaboração).
- Considerando que a Doutora Cláudia Cabral Cavalcante, titular do 1° cargo da Promotoria de Justiça de
Ingá, foi designada para exercer a função de Coordenadora dos Centros de Apoio Operacional às Promotorias
de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e dos Bens de Valor Artístico, Estético, Histórico, Urbanístico e
Paisagístico, Consumidor e de Saúde sem prejuízo de sua titularidade, a partir de 31.03.2016 (Portaria n.°
445/DIAFU), requisita-se esclarecimento, junto ao Procurador-Geral de Justiça, se os diversos Promotores de
Justiça designados para substituí-la nas suas ausências foram, de alguma forma, remunerados (“v.g.”:
diárias).

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedor-Geral).

Em razão das disposições contidas na parte final do item 2.20º, esta Corregedoria-Geral
encaminha cópia dos relatórios da Correição Ordinária realizada nos 1º e 2º cargos da
Promotoria de Justiça Cumulativa de Ingá, cujos titulares são, respectivamente, CLÁUDIA
CABRAL CAVALCANTE e RAFAEL LIMA LINHARES. Ressalte-se que, conforme dados
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detalhados nos relatórios acima mencionados, os dois titulares dos cargos da Promotoria de
Justiça Cumulativa de Ingá exercem função gratificada nesta capital, sem prejuízo de suas
atribuições naturais.
OBSERVAÇÕES FINAIS DO PROCURADOR-GERAL.:

1 – Quanto a Observação de que os critérios de designação/substituições realizadas pelo Ministério Público da
Paraíba não são claros, permita-me encaminhar a Portaria nº 867/PGJ de 20 de agosto de 2012, onde são
estabelecidos critérios uniformes e objetivos de substituições automáticas e cumulativas, bem como as tabelas
de substituição das Promotorias do Estado (doc. nº 11), bem como a Resolução nº 14/2012 do CSMP,
especificamente em seu artigo 8º (doc. nº 11-A);
2 – Solicitação encaminhada ao Corregedor-Geral do Ministério Público.
3 – Inicialmente, cumpre considerar que a Promotora de Justiça Cláudia Cabral Cavalcante é titular do cargo de
1º Promotor de Justiça da Comarca de Ingá/PB, sendo também designada, sem prejuízo de sua titularidade,
para desempenhar as atribuições do cargo de Coordenadora dos Centros de Apoio Operacional às Promotorias
de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e dos Bens de Valor Artístico, Estético, Histórico, Urbanístico e
Paisagístico; do Consumidor e da Saúde (doc. nº 12), a partir de 31/3/2016.
Segundo certidão em anexo da DIAFU (doc. nº 13), durante o período de 31/03/2016 até 28/11/2016, foram
designados Promotores de Justiça para realizar, apenas em nove (9) oportunidades, as audiências judiciais
junto ao cargo de 1º Promotor de Justiça de Ingá. Registre-se que todas essas designações foram precedidas de
“comunicação de ausência” da Promotora de Justiça titular ao setor competente deste MPPB, onde, inclui-se, o
sistema informatizado criado e colocado à disposição dos Promotores, através da extranet, com comunicação à
Procuradoria-Geral, Corregedoria Geral e DIAFU. Ademais, cada um dos membros da Instituição designados
para realização dessas audiências percebeu o equivalente a meia diária (R$ 225,00), totalizando em todo o
período mencionado a quantia de R$ 2.025,00 (doc. nº 13-A) (dois mil e vinte e cinco reais). Ainda, nos termos
da certidão da DIAFU, informo que durante o período de 5/5/16 a 2/6/16, por meio de autorização do Comitê
Gestor de Segurança Institucional, foi designado em caráter excepcional outro Promotor de Justiça, para
responder cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Ingá (1º cargo), conforme Portaria 631/DIAFU,
publicada no DOEMP, de 5/5/16 (doc. nº14).
Importante esclarecer que a Lei Orgânica do Ministério Público faculta o afastamento dos membros ocupantes
de cargos comissionados, nos termos do artigo 15º, inc. VIII, letra h, e parágrafo § 1º, e caso fosse feito,
resultaria num dispêndio orçamentário e financeiro, dentro do período mencionado, de no mínimo 10% do
subsídio do membro, por mês, equivalente a gratificação, o que redundaria no montante de mais de R$
20.000,00 (doc. nº 13-A) (vinte mil reais).
Por fim encaminho em anexo (doc. nº 13) certidão exarada pelo Sr. Ricardo Matias Acioli de Lima, Diretor de
Apoio Funcional - DIAFU, na qual apresenta relação dos Promotores que foram designados para substituir o
cargo de 1º Promotor de Justiça de Ingá, durante os afastamentos justificados e comunicados da Promotora
titular e que fizeram jus a pagamento de diárias pelo seu deslocamento, bem como as Portarias de designação.

14. Resoluções do CNMP
14.1. Controle Externo da Atividade Policial (Res. nº 20/CNMP): Acompanhamento e validação pela
Corregedoria-Geral dos formulários enviados via Sistema Resoluções do CNMP, pelos Promotores responsáveis
(Res. CPJ 05/2016) pelas respectivas visitas, mantendo-se o registro da remessa sob controle deste Órgão. No
estado da Paraíba existem 282 Delegacias de Polícia, 3 unidades de medicina legal e 2 institutos de polícia
científica. Também existem 26 unidades militares. Em consulta ao Sistema de Resoluções, verificou-se que não
há pendências no envio de formulários.
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14.2. Interceptação telefônica (Res. nº 36/CNMP): O formulário da Res. 36/CNMP (interceptação telefônica)
foi inserido no RAF que é preenchido eletronicamente pelo Promotor de Justiça.
14.3. Cronograma de inspeções e correições (Res. nº 43/CNMP):
CRONOGRAMA DE INSPEÇÕES E CORREIÇÕES 2016
Portaria CGMP Nº 06/2016

UNIDADE DO MP
Quant
01

DATA
15/02/16

(PROMOTORIA x LOCAL)
Inspeção Ordinária

ÓRGÃO DE EXECUÇÃO
(PROMOTOR DE JUSTIÇA)
Promotor de Justiça (único)

Promotoria de Justiça Cumulativa
AREIA
02

16/02/16

Inspeção Ordinária

Promotor de Justiça (único)

Promotoria de Justiça Cumulativa
BANANEIRAS
03

17/02/16

Inspeção Ordinária

Promotor de Justiça (único)

Promotoria de Justiça Cumulativa
SERRARIA
04

18/02/16

Inspeção Ordinária

Promotor de Justiça (único)

Promotoria de Justiça Cumulativa
PILÕES
05

22/02/16

Inspeção Ordinária

Promotor de Justiça (único)

Promotoria de Justiça Cumulativa
CAAPORÃ
06

23 a 25/02/16

Correição Ordinária

1º ao 5º Promotor de Justiça

Promotoria de Justiça Cumulativa
de
CABEDELO
Inspeção Ordinária
07

15 a 17/03/16 Promotoria de Justiça Criminal
CAMPINA GRANDE

24

1º e 2º Promotor de Justiça do
Tribunal do Júri

CORREGEDORIA NACIONAL

1º ao 6º Promotor de Justiça
Criminal
08

28/03/16

Inspeção Ordinária

Promotor de Justiça de Defesa
Promotoria de Justiça dos Direitos das Fundações
Difusos
JOÃO PESSOA

09

10

11

29 e 30/03/16 Correição Ordinária

1º ao 3º Promotor de Justiça de
Promotoria de Justiça dos Direitos Defesa do Patrimônio Público
Difusos JOÃO PESSOA

31/03/16

11/04/16

Inspeção Ordinária

1º e 2º Promotor de Justiça de
Promotoria de Justiça dos Direitos Defesa do Meio Ambiente
Difusos JOÃO PESSOA
Inspeção Ordinária

Promotor de Justiça (único)

Promotoria de Justiça Cumulativa
de
JUAZEIRINHO
12

12/04/16

Inspeção Ordinária

Promotor de Justiça (único)

Promotoria de Justiça Cumulativa
de
SANTA LUZIA (SÃO MAMEDE)
13

13/04/16

Inspeção Ordinária

Promotor de Justiça (único)

Promotoria de Justiça Cumulativa
de
MALTA
14

14/04/16

Inspeção Ordinária

4º, 6º e 8º Promotor de Justiça

Promotoria de Justiça Cumulativa
PATOS
15

25 a 28/04/15 Inspeção Ordinária
Promotoria de Justiça Criminal

1º ao 8º Promotor de Justiça
Criminal

JOÃO PESSOA
Promotor de Justiça da Auditoria
Militar

25

CORREGEDORIA NACIONAL

16

02/05/16

Inspeção Ordinária

Promotor de Justiça (único)

Promotoria de Justiça Cumulativa
BONITO DE SANTA FÉ
17

03/05/16

Correição Ordinária

3º Promotor de Justiça

Promotoria de Justiça Cumulativa
PIANCÓ ( SANTANA DOS
GARROTES)
18

04 e 05/05/16 Correição Ordinária

1º ao 3º Promotor de Justiça

Promotoria de Justiça Cumulativa
ITAPORANGA
19

16 a 18/05/16 Inspeção Ordinária

1º ao 7º Promotor de Justiça

Promotoria de Justiça Cumulativa
SANTA RITA
20

19/05/16

Inspeção Ordinária

Promotor de Justiça (único)

Promotoria de Justiça Cumulativa
LUCENA
21

31/05 e
01/06/16

Inspeção Ordinária
Promotoria de Justiça Cumulativa

1º ao 5º Promotor de Justiça
Distrital de Mangabeira

JOÃO PESSOA
22

06/06/16

Inspeção Ordinária

1º ao 3º Promotor de Justiça

Promotoria de Justiça Cumulativa
POMBAL
23

07/06/16

Inspeção Ordinária
Promotoria de Justiça Cumulativa

Promotor de Justiça
(único)

COREMAS
24

08/06/16

Inspeção Ordinária

Promotor de Justiça (único)

Promotoria de Justiça Cumulativa
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
25

09/06/16

Inspeção Ordinária
Promotoria de Justiça Cumulativa
SOUSA

26

4º e 6º Promotor de Justiça
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26

14/06/16

Inspeção Ordinária
Procuradorias de Justiça

1º ao 7º Procurador Criminal
1º ao 12º Procurador Cível

JOÃO PESSOA
Inspeção Ordinária

DASTAJ

ASSESSORIA TÉCNICA DO PGJ
JOÃO PESSOA
27

28

20/06/16

Correição Ordinária

21/06/16

Inspeção Ordinária

Promotor de Justiça de Defesa da
Promotoria de Justiça dos Direitos Mulher
Difusos JOÃO PESSOA

Promotoria de Justiça Criminal

Promotor de Justiça do Juizado
Especial Criminal

JOÃO PESSOA
29

04/07/16

Inspeção Ordinária

Promotor de Justiça (único)

Promotoria de Justiça Cumulativa
ALAGOA NOVA
30

05/07/16

Inspeção Ordinária
Promotoria de Justiça Criminal

1º e 2º Promotor de Justiça da
Execução Penal

CAMPINA GRANDE
31

06 e 07/07/16 Inspeção Ordinária

Promotor de Justiça de Defesa do
Prom.de Justiça dos Direitos Difusos Consumidor
CAMPINA GRANDE
Promotor de Justiça de Defesa da
Educação
Promotor de Justiça de Defesa
das Fundações

32

08/07/16

Correição Extraordinária

NCAP

NCAP
JOÃO PESSOA
33

11 e 12/07/16 Inspeção Ordinária
Promotoria de Justiça Criminal
JOÃO PESSOA

27

1º ao 4º Promotor de Justiça do
Tribunal do Júri
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34

13/07/16

Inspeção Ordinária

Promotor de Justiça de Tutela
Promotoria de Justiça dos Direitos Coletiva do Sistema Prisional e
Direitos Humanos
Difusos
JOÃO PESSOA

35

19 e 20/07/16 Inspeção Ordinária

CCRIMP

CCRIMP
JOÃO PESSOA
36

27/07/16

Inspeção Ordinária
Promotoria de Justiça Criminal

1º e 2º Promotor de Justiça dos
Crimes contra a Ordem Tributária

JOÃO PESSOA
37

01/08/16.

Correição Ordinária

3º Promotor de Justiça

Promotoria de Justiça Cumulativa
PRINCESA ISABEL ( Água Branca)
38

02/08/16

Inspeção Ordinária

1º e 2º Promotor de Justiça

Promotoria de Justiça Cumulativa
CONCEIÇÃO
39

03/08/16

Inspeção Ordinária

1º e 2º Promotor de Justiça

Promotoria de Justiça da Fazenda
Pública
CAMPINA GRANDE
40

04/08/16

Inspeção Ordinária
Promotoria de Justiça Criminal

Promotor de Justiça do Juizado
Especial Criminal

CAMPINA GRANDE
41

09/08/16

Inspeção Ordinária

GAECO

GAECO- JOÃO PESSOA
42

10/08/16

Inspeção Ordinária

NCAP

NCAP- JOÃO PESSOA
43

15/08/16

Inspeção Ordinária
Promotoria de Justiça Cumulativa

Promotor de Justiça do Juizado
Especial Misto

MAMANGUAPE
44

16/08/16

Inspeção Ordinária

28

Promotor de Justiça (único)
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Promotoria de Justiça Cumulativa
RIO TINTO
45

17 e 18/08/16 Inspeção Ordinária

Promotor de Justiça (único)

Promotoria de Justiça Cumulativa
PIRPIRITUBA ( ARAÇAGI)
46

29/08/16

Inspeção Ordinária

Promotor de Justiça (único)

Promotoria de Justiça Cumulativa
ARARUNA
47

30/08/16

Inspeção Ordinária

Promotor de Justiça (único)

Promotoria de Justiça Cumulativa
CAIÇARA
48

31/08/16

Inspeção Ordinária

Promotor de Justiça (único)

Promotoria de Justiça Cumulativa
SOLÂNEA
49

01/09/16

Inspeção Ordinária

Promotor de Justiça (único)

Promotoria de Justiça Cumulativa
BELÉM
50

12/09/16

Correição Ordinária

Promotor de Justiça de Defesa do
Prom.de Justiça dos Direitos Difusos Patrimônio Público
CAMPINA GRANDE

51

13 a 15/09/16 Inspeção Ordinária

Promotor de Justiça de Defesa do
Promotoria de Justiça dos Direitos Meio Ambiente
Difusos
CAMPINA GRANDE
Promotor de Justiça de Defesa da
Cidadania
e
Direitos
Fundamentais
Promotor de Justiça de Defesa da
Saúde

52

20 e 21/09/16 Inspeção Ordinária
Promotoria de Justiça da Família e
Sucessões
JOÃO PESSOA

29

1º ao 7º Promotor de Justiça
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26/09/16

Inspeção Ordinária

1º ao 3º Promotor de Justiça

Promotoria de Justiça Cumulativa
SAPÉ
54

27/09/16

Inspeção Ordinária

Promotor de Justiça (único)

Promotoria de Justiça Cumulativa
MARI
55

28/09/16

Inspeção Ordinária

Promotor de Justiça (único)

Promotoria de Justiça Cumulativa
GURINHÉM
56

29/09/16

Inspeção Ordinária

Promotor de Justiça (único)

Promotoria de Justiça Cumulativa
CRUZ DO ESPÍRITO SANTO
57

03/10/16

Correição Ordinária

1º e 2º Promotor de Justiça

Promotoria de Justiça Cumulativa
INGÁ
58

04/10/16

Inspeção Ordinária

1º e 2º Promotor de Justiça

Promotoria de Justiça Cumulativa
QUEIMADAS
59

05/10/16

Inspeção Ordinária

Promotor de Justiça (único)

Promotoria de Justiça Cumulativa
AROEIRAS
60

06/10/16

Inspeção Ordinária

Promotor de Justiça (único)

Promotoria de Justiça Cumulativa
UMBUZEIRO
61

20/10/16

Inspeção Ordinária

Promotor de Justiça (único)

Promotoria de Justiça Cumulativa
ALAGOINHA
62

25/10/16

Correição Ordinária

Promotor
Promotoria de Justiça Cumulativa (único)
SUMÉ
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14.4. Inspeções em estabelecimentos prisionais (Res. nº 56/CNMP): Acompanhamento e validação pela
Corregedoria-Geral dos formulários enviados via Sistema SIP-MP, pelos Promotores Criminais (Execução Penal)
responsáveis pelas respectivas visitas, mantendo-se o registro da remessa sob controle deste Órgão.
Atualmente, dos 79 estabelecimentos prisionais existentes, apenas dois formulários estão pendentes. Na
Promotoria de Justiça de Patos houve divergência sobre quem detinha atribuição para a visita. A situação já foi
solucionada pela Corregedoria e os formulários ainda não foram encaminhados.
Expedidos ofícios aos Promotores de Justiça que se
encontram em débito, cobrando a pronta atualização. Cópias anexas.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedor-Geral).

14.5. Fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade
(Res. nº 67/CNMP): Acompanhamento e validação pela Corregedoria-Geral (Promotor Corregedor) dos
formulários enviados via Sistema Resoluções CNMP, pelos Promotores da Infância responsáveis pelas
respectivas visitas, mantendo-se o registro da remessa sob controle deste Órgão. Atualmente existem 4
unidades de internação e uma de semiliberdade. Apenas um formulário, referente à unidade de internação de
Souza não foi enviado, apesar de preenchido.
Conforme certidão anexa, todos os membros com
atribuições relativas a referida Resolução, encontram-se com os formulários preenchidos.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedor-Geral).

14.6. Indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares (Res. nº 68/CNMP): Os
procedimentos disciplinares tramitam virtualmente no sistema MP VIRTUAL 2. Não há controle do prazo
prescricional no referido sistema. Além da tramitação virtual, são formados autos suplementares em meio
físico. Na capa destes autos é colada uma etiqueta com o respectivo prazo prescricional.
Determinou-se providência para inserção de alerta
de prazo prescricional nos procedimentos disciplinares virtuais, uma vez que já são apostos
nos autos físicos.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedor-Geral).

14.7. Inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (Res. nº 71/CNMP):
Acompanhamento e validação pela Corregedoria-Geral (Promotor Corregedor) dos formulários enviados via
Sistema Resoluções CNMP, pelos Promotores da Infância responsáveis pelas respectivas visitas, mantendo-se o
registro da remessa sob controle deste Órgão. Na Paraíba existe apenas uma entidade de acolhimento familiar
(no sistema constam 3). São 31 entidades de acolhimento institucional, sendo que apenas uma ainda não teve
o formulário enviado (no sistema constam dois formulários de entidades inativas). Foi feita a cobrança por
telefone.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedor-Geral).

O formulário faltante já fora inserido no respectivo

sistema. Certidão anexa
14.8. Controle do exercício do magistério (Res. nº 73/CNMP): Sim. Controle periódico através de Circular
enviados aos membros MPPB. Dos 198 Promotores de Justiça, 119 responderam e 79 não informaram se
exercem ou não o magistério. A Corregedoria faz cobranças por e-mail e por telefone. Entre os 19 Procuradores
de Justiça, apenas 1 não informou. Atualmente, 25 membros exercem o magistério.

Encaminhado ofício circular aos membros que não
informaram se exercem ou não o magistério. Cópia anexa.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedor-Geral).
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14.9. Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar (Res. Nº 136/CNMP): Após a implantação do
Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar, a Assessoria da Corregedoria-Geral providenciou o
Cadastro e passou a alimentar o referido Sistema com as informações dos Procedimentos Disciplinares em
andamento nesta Corregedoria-Geral. A equipe de correição constatou que tramitam alguns procedimentos
preliminares com o nome de PGA - Processo de Gestão Administrativa pendente de definição da natureza do
fato (se disciplinar ou não). Tais feitos não são registrados no SNI-ND. Também foi constado que os
procedimentos disciplinares nominados (RD, SD e PAD) são devidamente registrados no sistema, atendendo a
Res. CNMP 136. O PAD 001.2015.009618 (Port. 03/2015), investigado Aluísio Cavalcanti Bezerra, não está
registrado no SNI-ND. Segundo informações da assessoria do Corregedor-Geral, quando o sistema foi
disponibilizado, referido PAD já se encontrava decido e em grau de recurso no Colégio de Procuradores de
Justiça. Foi orientado que o PAD fosse registrado no sistema.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedor-Geral). Efetivada

a inclusão dos dados relativos ao Processo
Administrativo Disciplinar nº 001.2015.009618(Portaria nº 03/2015) no referido sistema.
Certidão anexa.

15.

Em Relação aos Órgãos Colegiados

Foi solicitado, pela equipe de correição 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. As atas das Sessões estão sendo analisadas
no âmbito da Corregedoria Nacional.
16.

Em Relação a Outras Atividades Exercidas pelo Órgão

16.1. Assentos funcionais: CADASTRO FUNCIONAL DOS MEMBROS (antiga FAF - FICHA DE ANOTAÇÃO
FUNCIONAL). São feitas todas as anotações relativas aos Cursos de Aperfeiçoamentos, Elogios, Títulos Obtidos,
Comunicação de Endereço, Comunicação de Exercício, Conceitos obtidos nas Inspeções/Correições,Conceitos
obtidos no Estágio Probatório, Peças destacadas pelos membros, enfim todos documentos relativos ao
exercício da função ministerial. O assento funcional do membro não é unificado. Algumas informações estão a
cargo do DRH, outras, da Corregedoria. O DRH tem um sistema próprio que não é acessado pela Corregedoria.
É recomendável a unificação dos registros funcionais em apenas uma base de dados, com política de perfis de
acesso e sigilo.
Já foram adotadas as providências para o acesso
direto ao sistema de dados do Departamento de Recursos Humanos, com política de perfis de
acesso e sigilo.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedor-Geral).

16.2. Expedição de atos, portarias e recomendações: Sim.
16.3. Controle de estagiários: Não tem atribuições.
16.4. Controle disciplinar de servidores: Não tem atribuições.
16.5. Manifestações nas autorizações de residência fora da comarca: Sim. Parecer opinativo da CGMP- Res. CPJ
03/2008).
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16.6. Movimentação de quadro: Sim. Movimentação na Carreira com Relatório circunstanciado de aptidão
emitido pela CGMP e encaminhado ao CSMP, com base na Res. 03/2011, que dispõe sobre os pressupostos,
requisitos e critérios objetivos para aferição do merecimento dos membros do MPPB nos concursos de
Remoção e Promoção. Encerrado o prazo do edital, são instaurados tantos processos quantos forem os
interessados. Primeiro o processo vai para o DRH para prestar as informações de sua atribuição. Depois, o
processo é encaminhado para a SEPLAG - Secretaria de Planejamento e Gestão para anotar a participação do
membro em projetos especiais ou estratégicos. Finalmente, o processo vai para a Corregedoria para prestar as
informações de sua atribuição. O processo tramita de modo virtual, através do MP Virtual 2.
16.7. Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº 74/CNMP: A DITEC
(Diretoria de Tecnologia e Informação) extrai os dados dos RAF’s (inseridos pelos Promotores de Justiça no
Sistema Corregedoria) e envia para o CNMP.
16.8. Relatório anual da Corregedoria-Geral: Sim. Encaminhado Relatório Estatístico Anual (modelo próprio)
ao CNMP; Relatório Geral das Atividades desenvolvidas pela CGMP em cada exercício para o PGJ. CSMP e CPJ.
16.9. Outras atividades exercidas pela Corregedoria-Geral: Acompanhamento Plantão Ministerial e
Participação da CGMP na Comissão de Elaboração Legislativa.

17.

Proposições da Corregedoria Nacional

17.1. Quanto às atribuições e estruturas organizacionais. Considerando o quanto constatado na correição,
desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este item.
17.2. Quanto à estrutura de pessoal. Considerando o quanto constatado na correição, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item.
17.3. Quanto à estrutura física. Considerando o quanto constatado na correição, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item.
17.4. Quanto aos sistemas de arquivo. Considerando o quanto constatado na correição, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item.
17.5. Quanto à estrutura de Tecnologia da informação. Considerando o quanto constatado na correição, a
Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de
RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça para que determine que a área de TI proceda as alterações
necessárias no sistema MP Virtual 2, no sentido de inserir campo para registrar o prazo prescricional dos
procedimentos de natureza disciplinar. A Corregedoria Nacional deverá ser informada das providências
adotadas no prazo de 90 dias.
17.6. Quanto aos Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional. Considerando o quanto
constatado na correição, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este item.
17.7. Quanto aos procedimentos disciplinares. A Corregedoria Nacional instaurou, após a correição, 01 (uma)
Reclamação Disciplinar. Desnecessário, pois, o encaminhamento de proposições quanto a este item.
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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 e e) apure se a Drª Fabiana Alves Mueller residiu fora da comarca de atuação sem autorização da
Administração Superior; 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) Inspecione o desempenho dos Promotores no
Tribunal do Júri; b) 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 149/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. Considerando as providências adotadas após o relatório preliminar, suficiente a recomendação
proposta no item 17.5 acima.

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.
17.18. Quanto ao Colégio de Procuradores. Foi solicitado, pela equipe de correição da Corregedoria Nacional
do CNMP, cópias das atas das Sessões dos Colegiados em que estavam pautados processos de natureza
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disciplinar para verificar se houve ausências injustificadas de Procuradores de Justiça às Sessões do Colegiado.
As atas das Sessões estão sendo analisadas no âmbito da Corregedoria Nacional.
17.19. Quanto aos assentos funcionais. Considerando as providências adotadas após o relatório preliminar,
desnecessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.
17.20. Quanto à expedição de atos, portarias e recomendações. Diante do que foi constatado pela equipe de
correição, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao
Plenário do CNMP.
17.21. Quanto ao controle de estagiários. Diante do que foi constatado pela equipe de correição, a
Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao Plenário do CNMP.
17.22. Quanto ao controle disciplinar de servidores. Diante do que foi constatado pela equipe de correição, a
Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao Plenário do CNMP.
17.23. Quanto às manifestações nas autorizações de residência fora da comarca. Diante do que foi
constatado pela equipe de correição, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o
encaminhamento de proposições ao Plenário do CNMP.
17.24. 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 da Paraíba 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; b) opere
a movimentação do quadro de forma a não agravar ainda mais o problema do esvaziamento das entrâncias
iniciais considerando o constatado expressivo número de cargos vagos nas Promotorias de Justiça de primeira e
segunda entrâncias. Expedir DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público da Paraíba
para que: a) não designe, como substituto, promotor que esteja com acúmulo de serviço, sendo que tal
certificação deverá ser fornecida pela Corregedoria do MPPB.
17.25. Quanto à delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº
74/CNMP. Diante do que foi constatado pela equipe de correição, a Corregedoria Nacional entende que não é
necessário o encaminhamento de proposições ao Plenário do CNMP.
17.26. Quanto ao relatório anual da Corregedoria. Diante do que foi constatado pela equipe de correição, a
Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao Plenário do CNMP.
17.27. Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar - Res. Nº 136/CNMP: Considerando as
providências adotadas após o relatório preliminar, desnecessário o encaminhamento de proposições ao
plenário do CNMP.
17.28. Cadastro Nacional de Membros – Res. n.º 78/CNMP - Diante do que foi constatado pela equipe de
correição, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao
Plenário 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 da Paraíba 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, 12 de dezembro de 2016.

CLÁUDIO HENRIQUE PORTELA DO REGO
Corregedor Nacional do Ministério Público

36

CORREGEDORIA NACIONAL

RELATÓRIO CONCLUSIVO

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SERGIPE

CORREGEDORIA NACIONAL

RELATÓRIO CONCLUSIVO DE INSPEÇÃO

ÓRGÃOS DE CONTROLE DISCIPLINAR DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE

JULHO DE 2016

CORREGEDORIA NACIONAL

Sumário
1. Atos Preparatórios da Inspeção ........................................................................................................... 3
2. Atribuições e Estrutura Organizacional da Corregedoria-Geral .......................................................... 3
3. Corregedor-Geral ................................................................................................................................. 4
4. Subcorregedor-Geral ........................................................................................................................... 4
5. Promotores Corregedores ................................................................................................................... 5
6. Estrutura de Pessoal ............................................................................................................................ 6
7. Estrutura Física .................................................................................................................................... 7
8. Sistemas de Arquivo ............................................................................................................................ 7
9. Estrutura de Tecnologia da Informação .............................................................................................. 7
10. Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional .......................................................... 8
11. Procedimentos Disciplinares ............................................................................................................... 9
12. Estágio Probatório ............................................................................................................................. 12
13. Correições e Inspeções ...................................................................................................................... 18
14. Resoluções do CNMP ............................................................................................................................ 21
15. Em Relação aos Órgãos Colegiados ................................................................................................... 27
16. Em Relação a Outras Atividades Exercidas pelo Órgão ..................................................................... 28
17. Considerações Finais.......................................................................................................................... 32

2

CORREGEDORIA NACIONAL

1. Atos Preparatórios da Inspeção
O Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr. Cláudio Henrique Portela do Rego, por meio da Portaria
CNMP-CN n° 72, de 03 de maio de 2016 instaurou o procedimento de inspeção nos órgãos de controle
disciplinar das unidades do Ministério Público do Estado de Sergipe, 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 0.00.000.000328/2016-00, para
organização dos documentos. A execução da inspeção ocorreu conforme seu planejamento e foi realizada
no dia 22 de julho de 2016, por um total de 06 (seis) membros, a saber: o Corregedor Nacional do
Ministério Público, Cláudio Henrique Portela do Rego, o Procurador de Justiça do MP/RS - Dr. Armando
Antônio Lotti, a Procuradora do Trabalho, Dra. Ludmila Reis Brito Lopes, o Promotor de Justiça do MPDFT Dr. Luis Gustavo Maia Lima, o Promotor de Justiça do MP/PR - Dr. Rodrigo Leite Ferreira Cabral, 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 atribuições funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público. O
Corregedor-Geral será eleito pelo Colégio de Procuradores de Justiça, na primeira quinzena de dezembro
dos anos pares, permitida uma recondução.
2.1. Atribuições. Segundo o artigo 38 da Lei Complementar 02, de 12 de novembro de 1990, incumbe ao
Corregedor-Geral do Ministério Público:
Art. 38. São atribuições do Corregedor-Geral do Ministério Público:
I – realizar correições e inspeções;
II – realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório reservado ao
Colégio de Procuradores de Justiça;
III – remeter ao Conselho Superior do Ministério Público relatório circunstanciado sobre a
atuação pessoal e funcional dos Promotores de Justiça em estágio probatório;
IV – propor ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma desta lei, o nãovitaliciamento de membro do Ministério Público;
V – fazer recomendações, sem caráter vinculativo, a órgão de execução, visando à
regularidade e ao aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público, nos limites de suas
atribuições;
VI – instaurar, de ofício ou por provocação dos demais órgãos da Administração Superior do
Ministério Público, processo disciplinar contra membro da instituição, precedido ou não de
sindicância, presidindo-o e aplicando as sanções cabíveis de sua atribuição, ou encaminhá-lo
ao Procurador-Geral de Justiça, na forma desta Lei Complementar;
VII – encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça os processos administrativos disciplinares
que incumba a este decidir;
VIII – remeter aos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público
informações necessárias ao desempenho de suas atribuições;
IX – fiscalizar os serviços do Ministério Público e a atividade funcional de seus membros;
X – trazer atualizados os prontuários da vida funcional dos Promotores de Justiça e coligir os
elementos necessários à apreciação de seu merecimento;
XI – elaborar o regulamento do estágio probatório e acompanhar os Promotores de Justiça
durante tal período;
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XII – 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;
XIII – elaborar seu regimento interno, submetendo-o à apreciação do Colégio de
Procuradores de Justiça;
XIV – desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas por lei.
2.2. Regimento Interno. Além da fixação legal das atribuições da Corregedoria-Geral pela LC 02/1990, o
órgão dispõe de Regimento Interno (Resolução nº 005/2014 – CPJ de 10 de março de 2014).
2.3. Estrutura Organizacional. A Corregedoria-Geral está organizada de acordo com o disposto no art. 2º
do Regimento Interno, da seguinte forma:
“Art. 2º. A Corregedoria-Geral do Ministério Público compreende:
I – o Corregedor-Geral;
II – o Corregedor-Geral Substituto;
III – o Promotor de Justiça Assessor;
IV – a Assessoria;
V – a Secretaria Administrativa.

3. Corregedor-Geral
O Corregedor-Geral do Ministério Público de Sergipe, Procurador de Justiça, Josenias França do
Nascimento, que assumiu o cargo de Corregedor-Geral 18.12.2014; 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; nos últimos 6 meses afastouse de suas atividades em razão de férias, de 07.01.2016 a 02.02.2016; cumpre expediente das 07h00 às
14h00 (quando há correições ou inspeções é comum ultrapassar o horário de expediente.
Observação: Além de atuar como Corregedor-Geral, integra como membro nato o Conselho Superior do
Ministério Público, além de permanecer atuando em processos judiciais da 10ª Procuradoria de Justiça.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedor-Geral). Em relação à observação do item 3 do Relatório Preliminar
de Inspeção, julgo conveniente esclarecer que a distribuição de processos judiciais para a 10ª Procuradoria de
Justiça, da qual sou titular, sobrecarrega enormemente o exercício das atribuições legais da Corregedoria-Geral.
Sendo assim, solicito que seja determinado ao Colégio de procuradores de justiça que altere o art. 9ª da
Resolução nº 003/2013 – CPJ, que dispõe sobre as Procuradorias de Justiça do Ministério Público do Estado de
Sergipe, com o objetivo de que não sejam distribuídos processos judiciais ao Corregedor-Geral.

4. Subcorregedor-Geral
Não existe Subcorregedor-Geral. Há um Corregedor-Geral Substituto Procurador de Justiça (Dr. José
Carlos de Oliveira Filho), que somente tem função de substituir o Corregedor-Geral em suas faltas,
impedimentos, suspeições e afastamentos e suceder-lhe no caso de vacância, nos termos do art. 9º do
Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público.
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5. Promotores Corregedores
5.1. Augusto César Leite Resende (Promotor de Justiça, titular da Promotoria de Justiça Especial de São
Cristóvão / Entrância Final). Assumiu o órgão em 01.02.2013; reside na localidade de lotação; atualmente
cursa Doutorado em Direto Privado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS,
exerce o magistério (É professor das disciplinas Direito Constitucional I e Direito Constitucional II na
Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe – FANESE, entidade privada de ensino superior, cujas
aulas são, no semestre letivo 2016/1, às segundas-feiras e quintas-feiras, das 19h às 22h, totalizando uma
carga horária semanal de 06 (seis) horas-aulas em sala. Por fim, o Promotor de Justiça Assessor não
exerce cargo administrativo no referido estabelecimento de ensino); não exerce a advocacia, não
respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; cumpre expediente
diariamente, das 07h00 às 14h00 (quando há correições ou inspeções é comum ultrapassar o horário de
expediente.
5.2. Sugestão dos membros da Corregedoria-Geral. A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado
de Sergipe informa à Corregedoria Nacional que, durante correições ordinárias realizadas nas Promotorias
de Justiça do Cidadão de Aracaju, verificou-se que a 5ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão de
Aracaju, especializada nas Funções Relativas à Defesa do Meio Ambiente, Urbanismo, Patrimônio Social e
Cultural, Controle e Fiscalização do Terceiro Setor e Serviços de Relevância Pública, funcionam, na prática,
como se fossem 04 (quatro) Promotorias diferentes. A Promotora titular Ana Paula Machado Costa
Meneses exerce as funções na área do controle e fiscalização do Terceiro Setor. O Promotor designado
Carlos Henrique Siqueira Ribeiro exerce as funções na “1ª Promotoria do Meio Ambiente” (note-se que não
existe formalmente tal promotoria). A Promotora designada Adriana Ribeiro Oliveira exerce as funções na
“2ª Promotoria do Meio Ambiente” (não existe tal promotoria). A Promotora designada Mônica Maria
Hardman Dantas Bernardes exerce as funções na “Promotoria da Relevância Pública” (não existe
formalmente). Os serviços são prestados em ambientes separados, como se unidades independentes
fossem, cada qual, inclusive, com sua equipe de servidores. Assim, a Corregedoria Geral do Ministério
Público de Sergipe SUGERE seja regularizada a situação das Promotorias de Justiça dos Direitos do Cidadão
de Aracaju, com a criação de novas unidades ministeriais (1ª Promotoria do Meio Ambiente, 2ª Promotoria
do Meio Ambiente, Promotoria da Relevância Pública).
A Corregedoria Geral do Ministério Público de Sergipe solicitou à Procuradoria-Geral de Justiça demandas
relativas à informatização do órgão correcional, com a criação de sistemas para correição/inspeção, nos
moldes do sistema utilizado pelo Ministério Público da Bahia; sistema para os Procedimentos
Administrativos Disciplinares da Corregedoria Geral; sistema para o Acompanhamento do vitaliciamento de
Promotores de Justiça em estágio probatório e sistema para os processos de movimentação da Carreira dos
membros do MP/SE. Como a Corregedoria trabalha diretamente com diversos outros sistemas, sugere-se,
na medida do possível, sejam destacados servidores de tecnologia da informação para atender as
demandas de sistemas da Corregedoria.
Considerando o aumento gradativo das demandas da Corregedoria Geral, sugere-se seja lotado mais um
Analista do Ministério Público, especialidade Direito, para auxiliar nos serviços da Corregedoria.
Segundo Byung-Chul Han, professor de Filosofia e Estudos Culturais na Universidade de Berlim, cada época
possui enfermidades fundamentais e a perspectiva patológica do início do século XXI é neuronal,
consistente no acometimento de pessoas com doenças da alma, tais como a depressão, a síndrome de
1
Burnout, o transtorno bipolar e o déficit de atenção . Atualmente, as doenças neuronais decorrem de
2
excesso de positividade , no sentido de que as pessoas são vítimas de violência que resulta da

1
2

HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço. Petrópolis; Vozes, 2015, p. 7.
HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço... Op. Cit., p. 16.
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superprodução, do superdesempenho ou da supercomunicação, o que provoca o esgotamento, a exaustão
3
e o sufocamento da pessoa , com graves consequências para a sua saúde mental. O excesso de tarefas, de
informações e de responsabilidades são causas de doenças mentais e de uma violência neuronal, que não
pressupõe inimigos, eis que ela é invisível, saturante e exaustiva e, portanto, inacessível a uma percepção
4
direta . A natureza das atribuições do cargo de Promotor de Justiça e suas responsabilidades e exigências
podem provocar doenças ou distúrbios mentais nos membros. Não raro, vê-se notícias de membros do
Parquet afastados de suas funções em razão de transtornos mentais, não obstante se saber que o trabalho,
quando executado sob determinadas condições, pode causar doença. a doença mental nunca vem sozinha.
A depressão é a principal doença ocupacional, na atualidade e o alcoolismo é a sua consequência mais
comum. E, muitas vezes, o estresse leva ao alcoolismo, havendo membros que, pela sobrecarga de
responsabilidade e tensão, fazem uso de remédios controlados e do álcool. Por tais razões, a CorregedoriaGeral do Ministério Público de Sergipe sugere, respeitosamente, que a Corregedoria Nacional discuta no
âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público a possibilidade da instituição de política ou programa
institucional de prevenção de doenças ocupacionais dos membros e servidores do Ministério Público
brasileiro.

5.3. Experiências inovadoras: Projeto de capacitação de membros e servidores relativos aos sistemas
informatizados do Ministério Público.

6. Estrutura de Pessoal
6.1. Estrutura de pessoal do Órgão: As atribuições da assessoria da Corregedoria-Geral estão disposta no
art. 11 do Regimento Interno. A equipe da Corregedoria-Geral é assim composta:
SERVIDOR

LOTAÇÃO

CARGO

Ana Paula Pereira Lima
Técnica do MP
Carlos Henrique de Melo
Conceição
Greyce Mendonça Belém
Petrúcio Lopes Casado Filho

Analista do MP (direito)
Analista do MP (direito)

Chefe de Secretaria do
Gabinete do CorregedorGeral
Coordenador
de
Acompanhamento
das
Atividades judiciais
Assessora da CorregedoriaGeral
Assessor da CorregedoriaGeral

Observação. Verificou-se outrossim que o Corregedor é membro nato do Conselho Superior atuando em
procedimentos extrajudiciais para homologação de promoção de arquivamento. Tanto o promotor
assessor quanto os servidores e estagiários da Corregedoria auxiliam neste trabalho quando necessário
podendo ocasionar sobrecarga de serviço nas atribuições referente à Corregedoria. Foi solicitado pelo
Corregedor Geral, com deferimento pelo Procurador Geral de Justiça, servidora para auxiliar neste
trabalho. Ocorre que tal designação não é exclusiva, mas sim concomitante com as atribuições originárias

3
4

HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço... Op. Cit., p. 17.
HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço... Op. Cit., p. 20.
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da servidora na promotoria da infância da capital (8ª Promotoria dos Direitos do cidadão de Aracaju Infância)
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. No que toca à observação feita no item 6 do Relatório Preliminar, a
Corregedoria-Geral entende que a lotação, com exclusividade, de 01 (um) servidor, sem prejuízo dos 02 (dois)
estagiários já lotados, contribuiria para o exercício funcional eficiente do Corregedor enquanto membro nato no
Conselho Superior.

7. Estrutura Física
A Corregedoria-Geral está instalada em quatro salas no 4º andar do prédio da PGJ. Trata-se de prédio
próprio inaugurado há 6 anos. As salas estão assim divididas: Sala 01 – Gabinete do Corregedor; Sala 02 –
Gabinete do Promotor Assessor da Corregedoria Geral; Sala 03 – Recepção da Corregedoria Geral; Sala 04
– Sala da Assessoria (onde trabalham os Servidores Assessores da Corregedoria Geral); Sala 05 – Sala de
Apoio (onde trabalham os Estagiários da Corregedoria Geral e Conselho Superior); Sala 06 – Sala de Apoio
(onde trabalha a estagiária de nível médio); Sala 07 – Sala da Assessoria (não trabalham servidores da
Corregedoria, atualmente é ocupada pelos servidores e estagiário do gabinete da 10ª Procuradoria de
Justiça); Sala 08 – Gabinete do Promotor Assessor da Corregedoria Geral (como não há mais de um
Promotor Assessor da Corregedoria Geral, a sala é utilizada pela Assessoria da 10ª Procuradoria de
Justiça).

8. Sistemas de Arquivo
Arquivo físico de até cinco anos. Ultrapassados os cinco anos, os documentos são digitalizados e
encaminhados para o arquivo geral, com exceção dos feitos disciplinares. No MP/SE existe uma portaria
do PGJ regulamentando a temporalidade dos documentos. Também existem arquivos exclusivamente
virtuais (relatórios rotineiros, pastas dos membros com informações do interesse da Corregedoria).

9. Estrutura de Tecnologia da Informação
No âmbito do MP/SE, existem três sistemas para controle da atividade-fim: a) PROEJ, utilizado para a
tramitação de todos os procedimentos internos do MP (IC, PP, NF, PA e PIC); b) Arquimedes e SCP Sistema de Controle Processual (Poder Judiciário), utilizados para controle e tramitação dos feitos judiciais
de primeiro grau; e c) Control P2 e Sistema Virtual do 2º Grau (Poder Judiciário), utilizado para controle da
tramitação dos feitos judiciais de 2º grau. A CG tem perfil de acesso irrestrito a todos os sistemas
referidos, inclusive os do Poder Judiciário. Atualmente, todos os processos novos são virtuais. Os
inquéritos policiais são produzidos em meio físico e, quando finalizados, digitalizados pela própria DP
antes de encaminhar ao Poder Judiciário. A tramitação é direta no MP. Os relatórios mensais são
extraídos diretamente dos sistemas, não sendo necessário o preenchimento e remessa de pelos
membros.
Na atividade-meio, existe um sistema chamado Portal do Servidor, sob a responsabilidade do DRH, onde
são registradas as informações funcionais dos membros. A CG precisa requisitar os dados das ocorrências
funcionais ao DRH, o que causa pequeno atraso na instrução de algum feito específico. Não há sistema
para controle das atividades desenvolvidas pela CG (disciplinares, inspeções e correições, supervisão do
estágio probatório etc.). No âmbito da PGJ não um existe um sistema de gestão de documentos. A
Corregedoria-Geral do Ministério Público de Sergipe solicitou, em 2013, reiterando o pedido por diversas
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vezes, à Procuradoria Geral de Justiça, para que fosse criado sistema informatizado para controle dos
procedimentos administrativos disciplinares, a fim de otimizar os trabalhos da Corregedoria Geral.
Todavia, até a presente data ainda não foi possível o atendimento da demanda.
Há necessidade de expedir determinação para que o PGJ elabore estudos no sentido de informatizar a
atividade da CG.
Com relação ao hardware, a estrutura é a seguinte: a) Recepção da Corregedoria Geral (01 Bureau e
Cadeira; 01 Computador com 01 monitor; 01 Scanner; b) Sala do Corregedor Geral (01 mesa de Reuniões;
01 Bureau e Cadeira; 01 Computador com 02 monitores); c) Sala de Apoio dos estagiários (02 Bureaus e
Cadeiras; 02 Computadores com 01 monitor cada); d) Sala do Promotor Assessor da Corregedoria Geral
(01 Bureau e Cadeira e 01 Computador com 01 Monitor); e) Sala da Assessoria da Corregedoria Geral (05
Bureaus e Cadeiras; 03 computadores; 03 monitores; 01 Scanner; 01 Impressora “preto e branco”; 01
Impressora Colorida); f) Sala de Apoio (estagiária de nível médio) (01 Bureau e Cadeira; 01 Computador
com 01 monitor; 01 Scanner); g) Salas da Assessoria da 10ª Procuradoria de Justiça (05 Bureaus e
Cadeiras; 04 Computadores com 02 Monitores cada; 01 Impressora “preto e branco”).
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). Consoante se avista da Portaria PGJ nº 3.777/2014, o Ministério Público de Sergipe
instituiu o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação – CETI, composto por diversos Membros indicados pelos
diversos Órgãos e Setores internos, dentre eles um indicado pela Corregedoria-Geral, estabelecendo uma rotina
estratégica para deliberar sobre os investimentos e implantação de políticas, diretrizes e ações na área de tecnologia da
informação, bem assim para acompanhar o processo de desenvolvimento, implementação e atualização dos sistemas
de informática do Parquet sergipano.
Com esse norte, há mais de dois anos que a Administração Superior do Ministério Público vem analisando todas as
áreas de atuação – área-meio e área-fim - , com vistas a desenvolver sistemas que possibilitem um melhor controle e
aperfeiçoamento das rotinas de trabalho, estabelecendo um cronograma de execução das prioridades para
desenvolvimento dos sistemas nas áreas fim e meio.
Sendo assim, após uma série de reuniões da C.E.T.I. com a equipe de TI, em 02 de outubro de 2015 foi designada uma
Reunião do Comitê Estratégico de T.I., a fim de estabelecer as prioridades e um cronograma de execução, para a qual
foram convidados todos os integrantes desse Comitê, onde seriam debatidas as ponderações sobre as prioridades de
cada Setor, e com isso fixar a sequência de prioridades do Ministério Público como um todo.
Para essa reunião, contudo, a Corregedoria-Geral não se fez presente mas, mesmo assim, teve suas solicitações
apreciadas, sendo que foi dada uma prioridade maior ao aperfeiçoamento dos sistemas já existentes e que visavam
controlar os procedimentos e processos em tramitação nos Órgãos de Execução, bem assim à virtualização de toda a
parte administrativa do Ministério Público, cuja carência de informatização é infinitamente maior que as demandas da
Corregedoria-Geral.
Nem por isso, bom que se registre, deixou-se de estudar, avaliar e planejar a execução das demandas do Órgão
Correicional, que ficou de ser atendida logo depois de resolvidas as carências emergenciais da área administrativa.

10. Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional
Lei Complementar Estadual nº 02/90 – Art. 38 e 121 a 127
Ato CGMP nº 01/2011 – Consolida e aperfeiçoa normas sobre inspeções e correições
Regimento Interno da Corregedoria Geral – Arts. 59 a 84.

8

CORREGEDORIA NACIONAL

Periodicidade: Ato CGMP nº 01/2011 “Art. 4º, I – as correições ordinárias serão realizadas, no período
máximo de 03 (três) anos, contados da data da última correição, à exceção das correições extraordinárias
e inspeções, que serão realizadas, sempre que houver necessidade.

11. Procedimentos Disciplinares

11.1. Espécies de procedimentos investigatórios prévios: Reclamação Disciplinar e Sindicância (não
sancionatória).
11.2. Espécies de procedimentos disciplinares: Processo Administrativo Disciplinar Sumário (advertência e
censura) e Processo Administrativo Disciplinar Ordinário (suspensão, disponibilidade, demissão e perda do
cargo).
11.3. Sistema de controle interno sobre as decisões disciplinares e aplicação de penalidade: As decisões
disciplinares condenatórias são registradas nos assentos funcionais dos Membros do Ministério Público
existente na Corregedoria-Geral e, por determinação do Corregedor-Geral, nos assentos funcionais dos
Procuradores e Promotores de Justiça localizados na Diretoria de Recursos Humanos da Instituição. Das
decisões de arquivamento nas RDs e nas SDs não cabe recurso. Das decisões de instauração das SDs ou
PADs também não cabe recurso. O PAD (sumário ou ordinário) é instaurado por portaria do CG. O PAD
sumário é presidido pelo CG, que também decide (absolve ou aplica a pena). Da decisão condenatória,
cabe recurso ao Colégio de Procuradores. Não cabe recurso da decisão absolutória. No PAD ordinário,
depois de instaurado pela portaria do CG, é designada, pelo PGJ, uma Comissão Processante presidida
pelo CG. Finalizados os trabalhos, o processo é encaminhado ao PGJ para aplicar suspensão ou demissão
do não vitalício. A pena de disponibilidade é de competência do CSMP. Se for o caso de demissão de
vitalício, o PAD é encaminhado ao Colégio de Procuradores de Justiça para deliberar e autorizar o PGJ à
ingressar com a ação de cargo. Há uma ação de perda do cargo tramitando contra o Promotor de Justiça
Roosevelt Batista de Carvalho. Em razão da aposentadoria, o TJ encaminhou o processo ao 1º grau. O
magistrado, acolhendo parecer do MP de 1º grau, julgou extinto o processo pela perda do objeto
(201211201829).
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:

Procedimento de Correição
Ordinária nº 2016/22
Objeto: verificou-se que o membro designado para atuar na 2ª Promotoria de Justiça da Curadoria da
infância e da juventude da comarca de Aracaju/SE, sistematicamente não realiza audiência de oitiva
informal dos adolescentes, nos procedimentos apuratórios de ato infracional (eventual falta funcional, por
conta de eventual descumprimento de dever legal – art. 189, do ECA)
Data da instauração:
03.03.2016
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Instauração de Reclamação Disciplinar no âmbito da
Corregedoria Nacional para apurar a situação, sendo ademais, de rigor, oficiado o Procurador-Geral de
Justiça para que tenha a oportunidade de se manifestar sobre a conveniência de manter a designação de
Ministério Público junto à Promotoria de Infância e da Adolescência que não se demonstra afeta a
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importantíssima realização de ato de oitiva informal.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). Em princípio, registramos, conforme explicitado no próprio Relatório
Preliminar de Inspeção acima identificado, que restou constatado, em sede de Correição O rdinária realizada, na
data de 15 de junho de 2016, pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Sergipe, na 2ª Promotoria
de Justiça da Curadoria da Infância e da Adolescência de Aracaju, que a problemática apontada tem sua origem,
única e exclusivamente, na inadequada estrutura física que comporta as atuais acomodações da referida unidade
ministerial, a qual, por seu turno, encontra-se instalada nas dependências do Fórum Des. Luis Carlos Fontes de
Alencar, prédio público de domínio do Poder Judiciário Sergipano.
Senão, vejam-se as observações lançadas pelo Órgão Correcional local, no multicitado Relatório:
“No dia da correição, verificou-se que não havia nenhum processo judicial com carga/vista à Promotoria de
Justiça há mais de quinze dias (fls. 14/20).
Foram juntadas peças processuais às fls. 64/82, referentes à atuação judicial da unidade.
A promotora de Justiça informou, durante a entrevista da correição, que não realizava a oitiva de menores
infratores, na forma do artigo 179 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
(…)
A Corregedoria-Geral levará os fatos ao conhecimento do Procurador-Geral de Justiça, que detém atribuições
para reforma predial, sugerindo, desde já, a mudança de endereço da Promotoria para a sede do Ministério
Público, que possui maior espaço físico e segurança, o que otimizaria os serviços ministeriais, assim como ocorreu
com a 1ª Promotoria de Justiça das Execuções Criminais da Capital” (Sem grifos no Original)5.
Diante da situação esposada, esta Administração Superior já vem adotando as iniciais medidas administrativas
necessárias à resolução do problema estrutural apontado.
Nesse sentido, determinou-se que o Gabinete de Segurança Institucional e a Divisão de Engenharia e Manutenção
do Ministério do Estado de Sergipe realizassem conjuntamente vistoria nas instalações/estrutura física da 2ª
Promotoria de Justiça da Curadoria da Infância e Adolescência de Aracaju, a fim de melhor aclarar se o aludido
ambiente ministerial dispõe de condições mínimas de segurança para a realização de audiência de oitiva informal
dos adolescentes envolvidos nos procedimentos apuratórios de ato infracional, como revelam cópias dos inclusos
O fícios nºs 1982/2016 e 1983/2016, ambos datados de 02 de agosto de 2016, da lavra do Excelentíssimo Senhor
Chefe de Gabinete da Procuradoria Geral de Justiça de Sergipe, Doutor Eduardo Barreto d´Avila Fontes.
Com a realização da vistoria solicitada, o Gabinete de Segurança Institucional concluiu que, de fato, o ambiente
físico onde se acha instalada a 2ª Promotoria de Justiça da Curadoria da Infância e Adolescência de Aracaju não
possui condições de segurança para a realização da oitiva informação de adolescentes em conflito com a lei.
Por outro lado, não se pode olvidar, no entanto, que a pretendida reforma/adequação da multicitada unidade
ministerial também depende da prévia intervenção do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, uma vez que,
consoante já ressaltado, o aludido Órgão Promotorial encontra-se instalado em prédio público de propriedade do
Poder Judiciário local.
Cumpre também anotar que as medidas em apreço, repise-se, direcionadas à resolução da problemática apontada,
estão sendo encetadas por esta Procuradoria-Geral de Justiça, mesmo a despeito das limitações orçamentárias que
afetam o Ministério Público sergipano e, ainda, diante da queda da receita corrente líquida do Estado de Sergipe.
Demonstrado, à exaustão, portanto, que o suposto descumprimento de dever legal não traduz, no presente caso,
qualquer falta disciplinar por parte da abnegada Promotora de Justiça Doutora Tatiana Souto Quirino, que ora
oficia, em caráter de substituição, na 2ª Promotoria de Justiça da Curadoria da Infância e Adolescência de Aracaju,
haja vista que não fora motivado por hipotética inaptidão ou ausência de predileção profissional pela temática
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referente à defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Ao revés, os próprios dados fornecidos pelo Órgão Correcional local revelam a presteza e o comprometimento
ínsitos à atuação funcional da nominada Promotora de Justiça.
De mais a mais, consoante se vê das razões lançadas na manifestação da Dra. Tatiana Souto Quirino e aqui
anexadas, o posicionamento por ela adotado tem respaldo em decisões já pacificadas pelo Superior Tribunal de
Justiça, e que tal sempre foi de conhecimento da Corregedoria-Geral local, que em duas oportunidades não lhe fez
qualquer recomendação em contrário, conferindo-lhe nota de qualidade máxima nas correições as quais foi
submetida na 2ª Promotoria de Justiça da Curadoria da Infância e Adolescência de Aracaju.
Portanto, diante das iniciais medidas e estudos adotados por esta Procuradoria-Geral de Justiça para incrementar as
condições de funcionamento da unidade ministerial em comento, resta demonstrada a concentração de esforços no
sentido da resolução da problemática apontada.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. A Promotora de justiça interessada apresentou suas considerações através de
petição enviada à esta Corregedoria Nacional, documento este que foi juntado aos autos.

2 – Número de registro e classe:

Reclamação Disciplinar nº
07/1638543/2014
(prazo
prescricional 06.07.2018)

Objeto: ausência injustificada a atos processuais
Data da instauração:
20.07.2016
Observações: o feito iniciou agora e ainda não está cadastrado no nosso sistema.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: solicitar a alimentação do feito no sistema disciplinar
da Corregedoria Nacional (SNI-ND).
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedor-Geral). No item 11.4 do Relatório Preliminar de Inspeção (fls. 08-09),
consta a observação de que a Reclamação Disciplinar Nº 07/2016 “iniciou agora e ainda não está cadastrada no
nosso sistema”, sugerindo-se, por esta razão, à Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Sergipe “a
alimentação do feito no sistema disciplinar da Corregedoria Nacional (SNI-ND)”. O corre que a referida reclamação
disciplinar fora instaurada e autuada em 20 de julho de 2016, tendo sido, em cumprimento ao art. 4º, § 2º, da
Resolução CNMP N.º 136, cadastrada no mesmo dia no sistema Nacional de Informação de Natureza Disciplinar
do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme se depreende do extrato processual extraído do próprio
SNI_SD em anexo. Com efeito, consta no Sistema Nacional de Informação de Natureza Disciplinar a seguinte
informação: “Procedimento Número 007/2016 – RD – MP/SE Cadastrado em 20/07/2016”, ou seja, no mesmo dia
de sua instauração, antes, portanto da Inspeção, como se vê do documento em anexo. Apesar disso, a
Corregedoria-Geral do Ministério Público entendeu pertinente a observação, uma vez que demonstra claramente
que os seus membros e servidores devem estar sempre atentos à imediata e correta alimentação do Sistema, a
fim de permitir a célere e eficiente fiscalização da Corregedoria Nacional.

3 – Número de registro e classe:
PAD Sumário nº 003/2016
Objeto: PAD instaurado pelo fato de o membro, que está em estágio probatório, ter apresentado
alegações finais manuscritas em 7 feitos criminais, com análise de mérito em poucas linhas.
Data da instauração:
30.05.2016
(prazo
prescricional em 30.05.2018)
Principais andamentos processuais: promotor apresenta atestados médicos – CG determina o
encaminhamento do membro para junta médica oficial do Estado – PJ reluta inicialmente, mas dá a
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entender que vai realizar o exame (não quis apresentar quesitos) – último andamento: CG solicita ao PGJ,
em 4.7.16, que encaminhe o PJ para a junta médica.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: instaurar RD para acompanhar o caso, em face de
estar o membro em estágio probatório e já responder a outros PADs.

12. Estágio Probatório
São nove (09) membros em estágio probatório, com datas de posse diversas. Um tomou posse em
10.07.2014. Dois em 14.08.2014. Um em 05.09.2014. E cinco em 03.10.2014. O quadro total de membros
do Ministério Público é de 142 (cento e quarenta e dois) membros: cento e vinte e sete (127) Promotores
de Justiça e quatorze (14) Procuradores de Justiça, vale dizer: cerca de oito por cento (6%) do quadro do
Ministério Público do Estado de Sergipe encontra-se em estágio probatório.
A Lei Complementar n.° 02, de 12 de novembro de 1990, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério
Público do Estado de Sergipe, trata do estágio probatório no seu Capítulo III – “Do Estágio Probatório e do
Vitaliciamento” –, mais especificamente no artigo 65. Diz o referido diploma legal: “O s 02 (dois) primeiros
anos de efetivo exercício na carreira são considerados de estágio probatório, durante os quais será
examinada pelo Conselho Superior e pela Corregedoria-Geral do Ministério Público a conveniência da
confirmação do Promotor de Justiça na carreira, com o seu vitaliciamento ou não, observados os seguintes
parâmetros: I – idoneidade moral; II – conduta pública e particular compatível com a dignidade de cargo;
III – dedicação e exação no cumprimento dos deveres e funções do cargo; IV – eficiência, pontualidade e
assiduidade no desempenho de suas funções; V – presteza e segurança nas manifestações processuais; VI –
referências elogiosas à sua atuação funcional; VII – publicação de livros, teses, estudos e artigos jurídicos,
inclusive de premiação obtida; VIII – contribuição à melhoria dos serviços da Instituição e da Promotoria de
Justiça; IX – integração comunitária, no que estiver afeto às atribuições do cargo; X – frequência a cursos
de aperfeiçoamento realizados pela Escola Superior do Ministério Público e congêneres no Estado de
Sergipe” (artigo 65). Para esse exame, o Corregedor-Geral do Ministério Público determinará, através de
ato, aos Promotores de Justiça em estágio, a remessa de cópias de trabalhos jurídicos apresentados, de
relatórios e de outras peças que possam influir na avaliação do desempenho funcional, além de proceder
visita de inspeção trimestral às respectivas Promotorias e 02 (dois) meses antes de findo o biênio,
oferecerá relatório circunstanciado sobre a atuação funcional e pessoal dos membros do Ministério
Público em estágio probatório, concluindo, fundamentadamente, pelo seu vitaliciamento ou não (§ 1° do
artigo 65). Se o relatório do Corregedor-Geral e a decisão do Conselho Superior forem favoráveis, a
confirmação na carreira será procedida por ato do Procurador-Geral de Justiça (§ 2° do artigo 65). 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 (§ 3° do artigo 65). Os membros do
Conselho Superior do Ministério Público e do Colégio de Procuradores de Justiça poderão impugnar, no
prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento do relatório do Corregedor-Geral do Ministério Público,
por escrito e motivadamente, a proposta de não vitaliciamento, ouvindo-se o Promotor de Justiça
interessado, que poderá apresentar defesa prévia e requerer provas, no prazo de 20 (vinte) dias, contados
de sua intimação pessoal (§ 4° do artigo 65). Encerrada a instrução, o interessado terá vista dos autos para
alegações finais, no prazo de 10 (dez) dias, para o que será intimado pessoalmente (§ 5° do artigo 65). Na
primeira reunião ordinária subsequente, o Conselho Superior do Ministério Público decidirá pelo voto da
maioria absoluta dos seus membros (§ 6° do artigo 65). Da decisão contrária ao vitaliciamento, caberá
recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação
pessoal do Promotor de Justiça estagiário, cujo recurso será processado na forma regimental (§ 7° do
artigo 65). O Conselho Superior do Ministério Público terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para
decidir sobre o vitaliciamento, ou não, do integrante da carreira, e o Colégio de Procuradores de Justiça
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disporá de 30 (trinta) dias para decidir eventual recurso (§ 8° do artigo 65). 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 (§ 9° do artigo 65). Transitada em julgado a decisão desfavorável ao vitaliciamento, o
Promotor de Justiça será exonerado por ato do Procurador-Geral de Justiça (§ 10 do artigo 65). Somente
serão considerados como de efetivo exercício para fins de estágio probatório os afastamentos decorrentes
de férias (§ 11 do artigo 65).
A Resolução do Colégio de Procuradores de Justiça n.° 05/2014, por sua
vez, “dispõe sobre o Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Sergipe”.
A Seção I do referido ato normativo disciplina o Estágio Probatório em um único artigo. Consta do artigo
55: “O estágio probatório rege-se pelo disposto na Lei Complementar n.° 02/90, pelo Regulamento de
estágio probatório editado pela Corregedoria-Geral e pelas normas específicas de sua regência” (artigo
55).
O Ato n.° 03, de 18.11.2013, da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Sergipe, por sua
vez, regulamentou “o estágio probatório dos membros do Ministério Público”. Consta do mencionado ato
normativo que, 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°). A avaliação
será efetuada, dentre outras formas, por meio de: I – relatório mensal de atividades funcionais; II –
remessa de cópias de trabalhos jurídicos e peças elaboradas em autos judiciais e extrajudiciais; III –
realização de visitas de inspeção e correições; IV – inspeções permanentes; V - participação em cursos,
congressos, seminários, encontros, simpósios, painéis e outras atividades científicas promovidas pela
Escola Superior do Ministério Público para os quais tenha sido convocado o Promotor em estágio
probatório (parágrafo único do artigo 1°). O Promotor de Justiça em estágio probatório deverá
encaminhar à Corregedoria-Geral, por meio físico, relatório de atividades funcionais, instruído com cópia
de, no mínimo, 04 (quatro) manifestações e peças produzidas no mês de referência, que poderão ser:
I – Na área Criminal:
1) a) pedidos de arquivamento de inquérito policial;
b) denúncias, incluindo as cotas introdutórias;
c) alegações finais;
d) razões e contrarrazões de recurso.
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.
III – Na área da Infância e Juventude:
a) representações, arquivamentos, pareceres e memoriais;
b) razões e contrarrazões de recursos;
c) petições iniciais.
IV – Na área de interesses Difusos ou Coletivos:
a) portarias de instauração de inquérito civil ou procedimentos preparatórios;
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;
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O Relatório deverá conter as designações do período e trazer também os relatórios das visitas realizadas,
a exemplo de: a) visitas as unidades prisionais e delegacias de polícia; b) visitas a estabelecimentos que
abriguem idosos e pessoas com deficiência; c) visitas e estabelecimentos que abriguem crianças ou
adolescentes; d) visitas externas. (§ 1° do artigo 2°). Durante o período de estágio probatório, as cópias
deverão ser remetidas mensalmente à Corregedoria-Geral, até o dia 10 de mês subsequente (§ 2° do
artigo 2°). Os períodos serão contados a partir da data da posse (§ 3° do artigo 2°). O Corregedor-Geral, à
vista do relatório, das cópias remetidas e do parecer elaborado pela Assessoria, examinará a atuação
funcional de cada Promotor de Justiça em estágio probatório, emitindo um dos seguintes conceitos:
ótimo, bom, regular ou insuficiente (artigo 4°). O conceito atribuído será anotado na ficha funcional do
Promotor de Justiça em estágio probatório (§ 1° do artigo 4°), sendo este comunicado do conceito
conferido, podendo apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, as justificativas que entender pertinentes;
sempre que se mostrar necessário, será orientado, pessoalmente, com vistas à melhoria e ao
aperfeiçoamento de seu trabalho (§ 2° do artigo 4°). 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 coletivas, em data marcada com pelo menos 05 (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 procedimento
administrativo com a finalidade de acompanhamento de sua atuação funcional, exigindo-se a
apresentação quinzenal do relatório de atividades funcionais (artigo 7°). A Corregedoria-Geral requisitará
as folhas de presença dos Promotores de Justiça em estágio probatório nos eventos promovidos pela
Escola Superior do Ministério Público, para os quais tenham sido convocados e sugerirá à Escola Superior
do Ministério Público, sempre que possível e necessário, a realização de cursos de atividades específicas
(artigo 8°). Até dois meses antes de decorrido o biênio, o Corregedor-Geral encaminhará ao Conselho
Superior do Ministério Público relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional dos membros
do Ministério Público, concluindo, fundamentadamente, pelo seu vitaliciamento ou não (artigo 9°). Para
efeito da emissão do relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional dos Promotores de
Justiça em estágio probatório, serão levados em conta, sempre que disponíveis, informações relativas à: I
– idoneidade moral, II – conduta pública e particular compatível com a dignidade do cargo, III – dedicação
e exação no cumprimento dos deveres e funções do cargo, IV – eficiência, pontualidade e assiduidade no
desempenho de suas funções; V – presteza e segurança nas manifestações processuais, VI – referências
elogiosas à sua atuação funcional, VII – publicação de livros, teses, estudos e artigos jurídicos, inclusive de
premiação obtida, VIII – atuação em Promotoria de Justiça que apresente dificuldade ao exercício das
atribuições, IX – contribuição à melhoria dos serviços da Instituição e da Promotoria de Justiça, X –
integração comunitária, no que estiver afeto às atribuições do cargo, XI – frequência a cursos de
aperfeiçoamento realizados pela Escola Superior do Ministério Público e congêneres no Estado de
Sergipe, notadamente os relacionados no artigo 1°, inciso V, do presente regulamento, XII – a
tempestividade e a forma de apresentação, XIII – a precisão ortográfica, XIV – a precisão técnica e jurídica,
XV – a fundamentação, XVI – o empenho na produção de prova, XVII – produtividade, XVIII – celeridade,
XIX – assiduidade, XX – disciplina, XXI – responsabilidade, XXII – capacidade de iniciativa (parágrafo único
do artigo 9°).
Apenas um Promotor de Justiça que assessora o Corregedor-Geral. Há a figura, também, do CorregedorGeral substituto, que atua apenas nos afastamentos do Corregedor-Geral.
Não se faz sensível, ao longo do estágio probatório, obrigatoriedade, de natureza legal ou 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.
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Não há, no histórico do Ministério Público do Estado de Sergipe, notícia de não vitaliciamento de Membro
em estágio probatório. Há um caso específico de Promotor de Justiça em estágio probatório – Doutor Luís
Felipe Jordão Wanderley – que já foi punido com pena de advertência em dois processos administrativos
disciplinares (PADs n.°s 01/2015 e 01/2016) e responde mais um PAD (PAD n.° 003/2016). A CorregedoriaGeral do Ministério Público do Estado do Sergipe, segundo informações obtidas, levará a efeito a
impugnação do estágio probatório.
Não há avaliação psicológica ou psiquiátrica dos Promotores de Justiça ao longo do estágio probatório,
embora exista previsão no regimento interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público neste sentido.
Não há, por igual, exame psicotécnico para fins de ingresso.
Não há prévio curso de formação dos Promotores de Justiça em estágio probatório. Durante o biênio de
prova, os Promotores de Justiça em estágio probatório são convocados pela Corregedoria-Geral para
participar de cursos temáticos promovidos pela Escola Superior do Ministério Público.
Importa destacar que nenhum dos Promotores de Justiça em estágio probatório está autorizado a residir
fora da sede da Promotoria.
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, mormente em razão da ausência de exame de tal natureza por
ocasião do ingresso.
3° Alterar a redação do § 4° do artigo 65 da Lei Complementar n.° 02/90, subtraindo do texto o advérbio
não (a impugnação por membro do Conselho Superior ou do Colégio de Procuradores só faz sentido se o
relatório da Corregedoria-Geral propor o vitaliciamento).
4° Considerando que o Conselho Superior tem prazo de 60 (sessenta) dias para decidir sobre o
vitaliciamento, ou não, e o Colégio de Procuradores de Justiça dispõe de 30 (trinta) dias para decidir
eventual recurso, é recomendável que a Corregedoria-Geral ofereça o relatório circunstanciado 03 (três)
meses antes de findo o biênio (para tanto, há que se alterar a redação do § 1° do artigo 65 da Lei
Complementar N.° 02/90).
5° É recomendável que o exame de impugnação ao estágio probatório do Doutor Luís Felipe João
Wanderley seja apreciada e concluída antes do término do biênio de prova, sem o cômputo das causas
suspensivas (a data da posse do referido Promotor de Justiça foi em 03.10.2014).
6° É recomendável que se adote prévio curso de formação dos Promotores de Justiça em estágio
probatório, conferindo-se à Corregedoria-Geral papel de protagonista no referido mister.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). No que pertine às observações/sugestões constantes do
item 12 (estágio probatório), a Corregedoria-Geral do Parquet sergipano entende ser de fundamental
importância a participação dos membros em estágio probatório em sessões do Plenário do júri, razão pela qual
solicitou ao eminente Procurador-Geral de Justiça, através do O fício N.º 286/2016 – CGMP, a designação, na
medida do possível, de Promotores de Justiça em estágio probatório para atuar em Plenário do Júri, com o fim
de melhor avalia-los. Por fim, registro que a Corregedoria-Geral não tem atribuição legal para determinar aos
Promotores de justiça em estágio probatório que participem de sessões do Plenário do Júri, uma vez que é
atribuição do Procurador-Geral de Justiça a designação de membros para oficiar em órgãos de execução ou em
conjunto com membro titular, nos termos do art. 35, inciso I, alínea “m”, da lei Complementar Estadual N.º
002/1990.
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A Corregedoria-Geral do Ministério Público de Sergipe não realiza avaliação psicológica ou psiquiátrica dos
membros em estágio probatório por absoluta ausência de previsão legal. Porém, entendemos de fundamental
importância que os membros em estágio probatório se submetem à avaliação psicológica e psiquiátrica
quadrimestralmente porque a natureza das atribuições do cargo de Promotor de Justiça e suas
responsabilidades e exigências podem provocar doenças ou distúrbios mentais nos membros, em especial
naqueles que estão em estágio probatório. De todo modo, é preciso que haja capacidade física e mental
necessária ao cumprimento dos deveres constitucionais e legais atinentes ao cargo, o que requer
acompanhamento e avaliação periódica da saúde mental dos mesmos. Sendo assim, a Corregedoria-Geral local
solicitou, através do O fício N.º 538/2016-CGMP, à Presidente da Comissão criada para elaborar estudos de
anteprojeto de lei para atualizar e consolidar a Lei Complementar Estadual N.º 02/1990 (Portaria N.º
1.175/2016), a modificação da lei orgânica do ministério Público do estado de Sergipe para incluir, na
regulamentação legal do estágio probatório, a avaliação psicológica e psiquiátrica quadrimestral dos membros
em estágio probatório pela Junta Médica O ficial do Estado de Sergipe. Solicitou-se ainda, através do O fício N.º
540/2016 - CGMP, à Presidente da Comissão, a que se refere Portaria N.º 1.175/2016, a modificação da Lei
O rgânica do Ministério Público do Estado de Sergipe para alterar a redação do § 4º do artigo 65 da
mencionada lei, subtraindo do texto o advérbio “não”, conforme se vê do documento em anexo.
Além disso, a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Sergipe apresentou ao Conselho Superior o
Relatório Circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional do Promotor de Justiça em estágio probatório
Luís Felipe Jordão Wanderley, oportunidade na qual conclui, fundamentadamente, pelo seu não vitaliciamento
(relatório em anexo), a fim de que aquele Órgão Colegiado decida antes do término do biênio de prova, sem o
cômputo das causas suspensivas, conforme recomendação constante no Relatório Preliminar. Vale ressaltar
que o procedimento nos casos de parecer desfavorável da Corregedoria-Geral do Ministério Público ao
vitaliciamento é regulamentado pelo art. 73 e seguintes do Regimento Interno do Conselho Superior. A
propósito:
Art. 73. Se a conclusão do relatório da Corregedoria-Geral for desfavorável à confirmação, o Presidente do Conselho
Superior intimará pessoalmente o interessado para ser ouvido em reunião ordinária do órgão, no prazo de 20 (vinte)
dias, podendo apresentar defesa e requerer produção de provas.
§ 1º. Ao ser intimado, o Promotor de Justiça em estágio deverá receber cópia do relatório da Corregedoria-Geral do
Ministério Público;
§ 2º. A defesa poderá ser feita por procurador legalmente habilitado;
§ 3º. A prova documental será oferecida com a defesa;
§ 4º. Será permitido arrolar até 3 (três) testemunhas;
§ 5º. Da intimação de que trata o § 1º, será dada ciência aos demais Conselheiros.
Art. 74. O Presidente intimará as testemunhas arroladas na defesa para prestarem depoimento na primeira reunião
ordinária que se seguir, com a presença do interessado. Parágrafo único. Encerrada a instrução, e cumprido o
disposto no § 5º do art. 65 da Lei Complementar nº 02/90, o Presidente incluirá a matéria na ordem-do-dia da
reunião seguinte.
Art. 75. Quando a decisão for contrária à confirmação, o Procurador-Geral de Justiça baixará ato de exoneração, no
prazo de 3 (três) dias.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ).
Observações/Sugestões: 1º: No que tange ao subitem em apreço, anotamos que esta Procuradoria-Geral de
Justiça, arrimada na norma insculpida no artigo 35, inciso I, alínea 'm', da Lei Complementar Estadual nº
02/906, e na observância aos princípios da eficiência e da razoabilidade, já vem realizando a designação de
Promotores de Justiça Substitutos, notadamente durante o período de estágio probatório, para oficiarem
perante o Tribunal Popular do Júri e nas Unidades ministeriais afetas às demais matérias especializadas.

6

Art. 35. São atribuições do Procurador-Geral de Justiça:
I - Administrativas:(...);
m) designar representantes do Ministério Público junto aos órgãos de execução nas hipóteses de vacância, licença, suspeição, ausência do titular ou
para atuação em conjunto com o membro titular; bem como junto aos órgãos públicos nos casos previstos em lei;
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Registramos, nessa toada, que a própria Secretaria-Geral do Parquet sergipano, quando da elaboração das
escalas de substituição de Promotores de Justiça, confeccionadas em média com 06 (seis) meses de
antecedência, já adota sedimentada rotina administrativa no sentido de orientar as sobreditas designações.
Não obstante as designações que sempre foram feitas de maneira a possibilitar aos Membros em estágio
probatório um efetivo exercício variado, pretende esta Procuradoria-Geral de Justiça intensificar mais ainda as
designações dos Promotores de Justiça estagiários para uma atuação na realização de júris, prestigiando ainda
mais as recomendações da Corregedoria Nacional do Ministério Público.
Desse modo, entendemos que restou devidamente atendida a orientação emanada desse Zeloso Órgão
Correcional Nacional.
Observações/Sugestões: 2º. Em relação ao presente tópico, esta Procuradoria-Geral de Justiça instará o Órgão
Correcional local, em observância às atribuições institucionais legalmente deferidas a este órgão da
Administração Superior, no sentido de promover a realização de estudos sobre a temática em apreço,
objetivando não só uma melhor avaliação do novel Membro do Parquet, mas sobretudo para dotar este agente
público de melhores condições para o desenvolvimento de seus misteres funcionais.
O utrossim, nesse particular, fazemos coro com a sugestão respeitosamente apresentada pela CorregedoriaGeral do Ministério Público do Estado de Sergipe, no sentido de que “(...) a Corregedoria Nacional discuta no
âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público a possibilidade da instituição de política ou programa
institucional de prevenção de doenças ocupacionais dos membros e servidores do Ministério Público
brasileiro7.”
Observações/Sugestões: 3º. Em relação à sugerida alteração legislativa no Diploma de Regência do Ministério
Público do Estado de Sergipe, informamos que, em razão da exiguidade do prazo franqueado para
manifestação e da necessidade de prévia tramitação 'interna corporis', bem como posterior deflagração de
processo legislativo, o tema em comento se encontra em estudo nesta Procuradoria-Geral de Justiça e será
objeto de futura apreciação do Colégio de Procuradores de Justiça deste Ministério Público, através de proposta
de Projeto para alteração da nossa Lei Complementar.
Tão logo finalizada a elaboração da Minuta de Projeto de Alteração Legislativa em apreço, encaminharemos a
referida documentação para a Comissão de Assuntos Institucionais do Parquet sergipano, que, após apreciação,
submeterá a matéria à deliberação do Colégio de Procuradores de Justiça.
Uma vez aprovada a multicitada alteração normativa, encaminharemos o correlato projeto aos cuidados da
Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, deflagrando, desta maneira, o procedimento legislativo
respectivo.
Bom que se registre, por oportuno, nossa integral concordância com a alteração proposta, vez que a Lei
O rgânica Nacional disciplinou de forma diametralmente oposta, e que de fato tal impugnação somente faz
sentido quando oposta contra o vitaliciamento, nunca quando o relatório da Corregedoria é no caminho da
não-confirmação na carreira.
Registramos também, por oportuno, que o Ministério Público do Estado de Sergipe se compromete em manter
essa Corregedoria Nacional sempre informada acerca do desenvolvimento do anunciado trâmite legislativo.

7

Relatório Preliminar de Inspeção realizada na Corregedoria-Geral do Ministério Público de Sergipe – fls. 05/06.
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13. Correições e Inspeções

A disciplina da atividade fiscalizatória dos membros do Ministério Público do Estado de Sergipe encontra
referência na Lei Complementar n.° 02/1990, no Título III – “Regime Disciplinar”. Reza o artigo 121,
incisos, do referido diploma legal que a atividade funcional dos membros do Ministério Público está
sujeita a: a) inspeção permanente, b) visita de inspeção, c) correição ordinária e d) correição
extraordinária.
A inspeção permanente será procedida pelos Procuradores de Justiça ao examinar os autos em que
devam oficiar (artigo 122). Verificada falta de atuação do membro do Ministério Público, ser-lhe-ão feitas,
confidencialmente, por ofício, as recomendações que forem julgadas convenientes (§ 1° do artigo 122).
Nos casos passíveis de pena, o Procurador-Geral determinará a instauração de sindicância ou de processo
administrativo, conforme a natureza da falta.
A visita de inspeção, realizada em caráter informal pelo Corregedor-Geral do Ministério Público ou por seu
assessor, será feita trimestralmente às Comarcas do interior, para acompanhar a situação funcional do
Promotor de Justiça (artigo 123).
Já a correição ordinária será realizada pelo Corregedor-Geral para verificar a regularidade do serviço, a
eficiência e a pontualidade dos membros do Ministério Público, no cumprimento de suas funções (artigo
124). Anualmente, deverão ser realizadas correições ordinárias em, no mínimo, 15 (quinze) Promotorias
de Justiça das Comarcas do interior e 10 (dez) das Varas da Capital (parágrafo único do artigo 124).
A correição extraordinária será realizada pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, por determinação
do Procurador-Geral de Justiça, do Colégio de Procuradores de Justiça ou do Conselho Superior do
Ministério Público (artigo 125).
Concluída a correição, o Corregedor-Geral deve apresentar ao Conselho Superior relatório circunstanciado
em que mencionará as falhas observadas e as providências adotadas, e propor, quando for o caso, as
medidas de caráter disciplinar e administrativas que excedam as suas atribuições, bem como informado
sobre os aspectos moral, intelectual e funcional dos Promotores de Justiça (artigo 126).
Sempre que a correição ou visita de inspeção verificar a violação dos deveres impostos aos membros do
Ministério Público, o Corregedor-Geral fará advertência ao faltoso, comunicando o fato, de imediato, ao
Procurador-Geral de Justiça, para as devidas anotações (artigo 127).
A Resolução n.° 005/2014, do Colégio de Procuradores, que dispõe sobre a aprovação do Regimento
Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Sergipe, também trata da matéria ora
em exame, nos Capítulos IV – “Da Inspeção Permanente” – e V – “Da Inspeção e Correição”. Consta do
referido diploma normativo que, nos feitos judiciais e extrajudiciais em que oficiarem, os Procuradores de
Justiça deverão realizar inspeção permanente da atuação dos Promotores de Justiça, comunicando à
Corregedoria-Geral do Ministério Público os casos de atuação elogiável ou deficiente (artigo 56).
Compete à Corregedoria-Geral do Ministério Público arquivar os formulários de inspeção permanente no
prontuário dos membros do Ministério Público, comunicando-se ao inspecionado (artigo 57). O
Corregedor-Geral do Ministério Público, de ofício ou à vista das informações enviadas pelos Procuradores
de Justiça, quando for o caso, adotará fundamentadamente as medidas que entender cabíveis (artigo 58).
A inspeção e a correição têm por objetivo verificar a regularidade dos serviços, a pontualidade no
exercício das funções, a eficiência, a dedicação, a presteza, a conduta pública e particular dos membros do
Ministério Público, como também coletar notícias e dados sobre abusos, erros e omissões atribuídos aos
membros do Ministério Público (artigo 59). Os trabalhos de inspeção e correição poderão englobar,
dentre outras atividades, entrevistas, questionário, audiência pública, análise dos dados constantes dos
relatórios e assentos funcionais do inspecionado ou correicionado e exame de todo o acervo, inclusive
digital, existente na unidade do Ministério Público (artigo 61). A comunicação sobre a realização de visita
de inspeção e correição consubstancia convocação obrigatória ao membro do Ministério Público para se
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fazer presente ao ato (artigo 62). Os trabalhos de inspeção e correição serão realizados pelo CorregedorGeral, que poderá se fazer acompanhar pelo Promotor de Justiça Assessor da Corregedoria-Geral e por
servidores lotados na Assessoria da Corregedoria-Geral do Ministério Público inspecionado ou
correicionado (artigo 63). Anualmente, deverão ser realizadas correições ordinárias em, no mínimo, 15
(quinze) Promotorias de Justiça do interior e 10 (dez) Promotorias de Justiça de Aracaju (§ 1° do artigo
63). A visita de Inspeção e Correição poderá ser delegada ao Promotor de Justiça Assessor da
Corregedoria-Geral ou uma Comissão de membros do Ministério Público (§ 2° do artigo 63). O membro do
Ministério Público inspecionado ou correicionado poderá requerer a retificação em ponto específico ou
impugnar fundamentadamente o relatório, no prazo de 10 (dez) dias, contado do seu recebimento (artigo
64). A impugnação será decidida pelo Corregedor-Geral do Ministério Público (§ 2° do artigo 64).
A inspeção servirá à verificação de aspectos pontuais da atividade funcional dos membros do Ministério
Público e de sua conduta pública ou privada com repercussão sobre a função pública, bem como à
instrução de procedimento em curso na Corregedoria-Geral do Ministério Público (artigo 67). As visitas de
inspeção também poderão ocorrer nos Centros de Apoio Operacional, unidades, comissões, grupos de
trabalho de funcionamento temporário ou especial em que haja participação de membros do Ministério
Público e cujos objetivos se refiram à atividade fim da Instituição (parágrafo único do artigo 67).
Já a correição servirá à análise da atividade funcional e da conduta pública e particular dos membros do
Ministério Público, podendo ser: I – ordinária, realizada segundo cronograma elaborado pela
Corregedoria-Geral do Ministério Público, divulgado através da internet, da intranet e da imprensa oficial,
com as devidas cautelas, indicando os respectivos locais, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
extraordinária, realizada sempre que houver necessidade, por deliberação do Conselho Nacional do
Ministério Público ou dos Órgãos da Administração Superior do Ministério Público (artigo 70). A correição
ordinária será realizada, pelo menos, a cada três anos nas unidades de execução (parágrafo único do
artigo 70). Na correição ordinária e extraordinária, a comunicação, observada a antecedência de 10 (dez)
dias da data do ato, será feita: a) ao membro do Ministério Público correicionado; b) ao Juiz de Direito
com quem o membro do Ministério Público atua mais diretamente ou, caso atue em diversos juízos,
Diretor do Fórum e à Corregedoria-Geral de Justiça; c) à Ordem dos Advogados do Brasil; d) à Secretaria
de Estado da Justiça; e) à Secretaria de Estado e Segurança Pública; f) ao público, mediante edital
publicado no Diário de Justiça do Estado (artigo 72). Na correição ordinária e extraordinária, o
Corregedor-Geral do Ministério Público realizará audiência pública ou ficará à disposição das autoridades
e do público para receber informações, reclamações e elogios a respeito do membro do Ministério
Público correicionado (artigo 73). Constarão do relatório de correição as informações seguintes: a)
denominação e atribuições da unidade ministerial, b) dia e hora da visita, c) nome do membro do
Ministério Público correicionado e informações sobre o exercício funcional, as funções cumulativas e os
afastamentos nos últimos 06 (seis) meses e outras atividades; d) residência na Promotoria de Justiça ou
existência de autorização para residir fora da Promotoria de Justiça lotação; e) relacionamento do
membro do Ministério Público com a comunidade; f) instalações físicas e recursos humanos da unidade
ministerial; g) existência e organização das pastas e livros relacionados como obrigatórios; h)
comparecimento diário à unidade ministerial e ao atendimento ao público, i) informações sobre a atuação
judicial, j) informações sobre a atuação extrajudicial, k) atuações destacadas pelo membro do Ministério
Público correicionado; l) dedicação, melhoria e organização da unidade ministerial, m) qualidade técnica e
segurança, n) conduta profissional e privada, o) necessidades apresentadas, p) conceito geral atribuído, q)
recomendações exaradas (artigo 74). A verificação da pontualidade será realizada a partir do total de
inquéritos policiais e feitos judiciais recebidos nos últimos 06 (seis) meses (artigo 76). A verificação da
presteza será realizada a partir de amostragem não inferior a dez por cento dos procedimentos
extrajudiciais em trâmite (artigo 77). Além do conceito geral, os itens referentes à organização, à
qualidade técnica e à segurança serão conceituados como ótimo, muito bom, bom, regular e insuficiente
(artigo 81). A Corregedoria-Geral do Ministério Público exercerá atividade fiscalizatória permanente nos
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gabinetes das Procuradorias de Justiça, verificando a regularidade dos serviços, podendo assim proceder
mediante consulta nos sistemas informatizados do Cartório da Procuradoria-Geral de Justiça, assim como
nas bases de dados dos sistemas do Tribunal de Justiça de Sergipe ou outros instrumentos que se fizerem
necessários (artigo 82). Constatada alguma irregularidade, a Corregedoria-Geral deverá remeter relatório
reservado ao Colégio de Procuradores (parágrafo único do artigo 82). Atendendo a critérios de
conveniência e oportunidade, a Coordenadoria Geral do Ministério Público poderá acompanhar a
Corregedoria-Geral, a fim de que sejam realizados, concomitantemente, no âmbito das atribuições de
cada um dos referidos órgãos, os trabalhos de correição e inspeção nas unidades do Ministério Público do
Estado (artigo 84).
Em relatório de correição ordinária, datado de 15.06.2016, examinado ao concreto – no 2º cargo da
Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Aracaju, designada a Doutora Tatiana Souto Quirino –
foram lançadas as seguintes observações:
“No dia da correição, verificou-se que não havia nenhum processo judicial com
carga/vista à Promotoria de Justiça há mais de quinze dias (fls. 14/20).
Foram juntadas peças processuais às fls. 64/82, referentes à atuação judicial da unidade.
A Promotora de Justiça informou, durante a entrevista de correição, que não realizava a
oitiva dos menores infratores, na forma do artigo 179 do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
(...)
A Corregedoria-Geral levará os fatos ao conhecimento do Procurador-Geral de Justiça,
que detém atribuições para reforma predial, sugerindo, desde já, a mudança de
endereço da Promotoria para a sede do Ministério Público, que possui maior espaço
físico e segurança, o que otimizaria os serviços ministeriais, assim como ocorreu com a
1ª Promotoria de Justiça das Execuções Criminais da Capital.”
Ante a omissão noticiada na correição, foi determinada instauração de RD no âmbito da Corregedoria
Nacional.
Foram realizadas as seguintes inspeções/correições: ano de 2015: 36 (trinta e seis) correições ordinárias,
06 (seis) correições extraordinárias e 03 (três) inspeções. No ano de 2016, 36 (trinta e seis) correições
ordinárias e 02 (duas) inspeções.
Digno de nota que foram correcionados todos os cargos da Procuradoria de Justiça.
Recomendações/Observações:
Constatou-se a existência de órgão de fiscalização análogo à Corregedoria-Geral, a chamada
Coordenadoria-Geral, vinculada ao Gabinete do Procurador-Geral de Justiça. É conveniente que se
obtenha informações sobre este órgão junto ao Procurador-Geral de Justiça.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. A Coordenadoria-Geral é órgão auxiliar do Ministério Público do Estado de
Sergipe8, cujas atribuições encontram-se regidas pelo artigo 41, da Lei Complementar Estadual n.º 02/90, tendo
a função precípua a de articular e coordenar as atividades promovidas pelas Promotorias de Justiça no exercício
das atribuições relativas à defesa do cidadão em todo o Estado de Sergipe, em especial na defesa e tutela dos
interesses sociais e individuais indisponíveis.
Registramos, também, que o Coordenador-Geral do Ministério Público do Estado de Sergipe é designado pelo
Procurador-Geral de Justiça, dentre Procuradores de Justiça, após aprovação de seu nome pela maioria

8

Art. 7º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 02/90.
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absoluta dos membros do Colégio de Procuradores de Justiça, para um período de 02 (dois) anos, observandose idêntico procedimento para sua destituição9.
Anote-se, no mesmo diapasão, que o Coordenador-Geral do Ministério Público é assessorado por 01 (um)
Promotor de Justiça da mais elevada entrância ou com mais de 35 (trinta e cinco) anos de idade e 10 (dez) anos
de carreira, por ele indicado e designado pelo Procurador-Geral de Justiça.
Dentre as atividades exercidas cotidianamente pela Coordenadoria Geral do Parquet sergipano, incluem-se,
dentre outras:
7.

Realizar visitas de inspeção nas Promotorias de Justiça para acompanhamento dos feitos vinculados

à Coordenadoria;
8.

Supervisão das atividades dos Centros de Apoio O peracional, criados pela Resolução n.º 007/2011 –

CPJ;
9.

Desenvolvimento da linha de atuação “Coordenadoria e CAO Ps: Parceiros do Interior”;

10.

Desenvolvimento do Projeto “Ônibus da Cidadania – MP Itinerante”;

11.

Acompanhamento e uniformização do banco de dados das atividades extrajudiciais sistema PRO EJ –

PRO CEDIMENTO S EXTRAJUDICIAIS;
12.

Demais atribuições contidas no artigo 41 e incisos da Lei Complementar n.º 02/90.

Feitas essas considerações, parece-nos, à primeira vista, devidamente sanados os iniciais questionamentos
dessa Douta Corregedoria Nacional em relação à estrutura funcional da Coordenadoria Geral do Ministério
Público do Estado de Sergipe.

14. Resoluções do CNMP
14.1. Controle Externo da Atividade Policial (Res. nº 20/CNMP): A Resolução nº 20/2015 disciplina, no
âmbito do Ministério Público, o controle externo da atividade policial, estabelecendo que as visitas
ordinárias às repartições policiais devem ser realizadas nos meses de abril ou maio e outubro ou
novembro de cada ano, no Sistema Res 20. Vale ressaltar que esta Corregedoria ainda opera o sistema
Depol, que fiscaliza as visitas às delegacias que devem ser feitas mensalmente nas Delegacias onde há
carceragem, conforme Ato CGMP nº 01/2015. A cada semestre, esta Corregedoria Geral encaminha Oficio
Circular informando sobre as visitas, o prazo e cadastramento do Formulário através do Sistema da Res
20; Uma vez recebido o formulário, a Corregedoria o valida e envia os dados ao CNMP; Não sendo o
formulário encaminhado no prazo, é enviado pela Assessoria da Corregedoria e-mail ao correio eletrônico
tanto da Promotoria quanto do Promotor de Justiça, solicitando o seu encaminhamento no prazo de 05
(cinco) dias; Persistindo a pendência, é encaminhado Ofício protocolado e por e-mail requisitando o seu
envio; Se ainda assim persistir a omissão, o Corregedor-Geral adota as medidas disciplinares cabíveis.
Todos os relatórios de entidades de acolhimento e unidades de internação e semiliberdade foram
encaminhados devidamente.
De acordo com a Comissão do Sistema prisional, controle externo da atividade policial e segurança pública
do CNMP, 13 Delegacias estaduais não foram inspecionadas no 1º semestre de 2016. 87 enviaram os
formulários. Durante a inspeção, verificou-se que os 13 formulários faltantes já tinham sido
encaminhados não restando pendências.
No 2º semestre de 2015, todas as 100 entidades tiveram o formulário enviado. Quanto às unidades de
medicina legal estadual, existe apenas 1 unidade. Foi encaminhado o formulário do segundo semestre de

9

Art. 28, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 02/90.
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2015 e primeiro semestre de 2016; quanto às unidades de perícia criminal estaduais, houve o envio dos
formulários referentes às 2 unidades estaduais, seja no 2º semestre de 2015 seja no 1º semestre de 2016;
quanto aos estabelecimentos militares estaduais inspecionados no 1º semestre de 2016, 14 entidades já
tiveram o formulário enviado; 2 formulários não foram encaminhados.
Deve ser ressaltado como boa prática, a inserção de link na página da corregedoria que dá acesso direto
aos sistemas do CNMP facilitando o envio dos formulários pelos Promotores de Justiça.

14.2. Interceptação telefônica (Res. nº 36/CNMP): As Promotorias de Justiça com atribuições para atuar
em processos de interceptação telefônica/telemática/informática devem preencher o sistema CITT, do
MP/SE, até o dia 15 do mês subsequente. O sistema CITT reflete os dados do sistema CNMP-Ind. Caso se
constate o não preenchimento do sistema ou o preenchimento com inconsistências, a Corregedoria Geral
oficia a unidade para que, no prazo de 05 dias, lance os dados no referido sistema ou os retifique. Até o
dia 25 do mês subsequente, a Corregedoria Geral totaliza os dados de todas as Promotorias de Justiça e
os encaminha ao CNMP, através do sistema CNMP-Ind. Por fim, deve-se registrar que a Corregedoria
Geral, através do Projeto Capacitação de Sistemas do Ministério Público, oferece treinamento a membros
e servidores, inclusive ressaltando a importância do lançamento correto dos dados de interceptações
telefônicas/telemáticas/informática.
14.3. Cronograma de inspeções e correições (Res. nº 43/CNMP):

Mês
Fevereiro/2016

Março/2016

Promotoria de Justiça
Promotoria de Justiça de Arauá
Promotoria de Justiça de Umbaúba
(adiada)
4ª Promotoria de Justiça da Fazenda
Pública de Aracaju
Promotoria de Justiça de Riachuelo
(adiada)
5ª Promotoria de Justiça dos Direitos do
Cidadão de Aracaju – Terceiro Setor
Centro de Apoio Operacional do Terceiro
Setor (Inspeção)
Promotoria de Justiça de Indiaroba

Data
17/02/2016 (qua)
24/02/2016 (qua)
26/02/2016 (qua)
02/03/2016 (qua)
23/03/2016 (qua)
23/03/2016 (qua)
30/03/2016 (qua)

Abril/2016
Promotoria de Justiça de Poço Redondo
(adiada)
2ª Promotoria de Justiça dos Direitos do
Cidadão de Aracaju - Saúde
9ª Promotoria de Justiça dos Direitos do
Cidadão de Aracaju - Saúde
Centro de Apoio Operacional dos
Direitos à Saúde (Inspeção)
Promotoria de Justiça de Malhador
Promotoria de Justiça Especial Criminal
de Aracaju
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06/04/2016 (qua)
13/04/2016 (qua)
13/04/2016 (qua)
13/04/2016 (qua)
20/04/2016 (qua)
27/04/2016 (qua)
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Maio/2016
1ª Promotoria de Justiça Cível de
Estância
2ª Promotoria de Justiça Cível de
Estância
Promotoria de Justiça Cível de São
Cristóvão (adiada)
1ª Promotoria de Justiça Criminal de São
Cristóvão (adiada)
2ª Promotoria de Justiça Criminal de São
Cristóvão (adiada)
Promotoria de Justiça de Riachuelo

04/05/2016 (qua)
04/05/2016 (qua)
11/05/2016 (qua)
11/05/2016 (qua)
11/05/2016 (qua)
18/05/2015 (qui)

Junho/2016
1ª Promotoria de Justiça Criminal de
Socorro
2ª Promotoria de Justiça Criminal de
Socorro
Promotoria do Júri de Socorro
Promotoria de Justiça de Carmópolis
1ª Promotoria de Justiça da Infância e
Adolescência de Aracaju
2ª Promotoria de Justiça da Infância e
Adolescência de Aracaju

01/06/2016 (qua)
01/06/2016 (qua)
01/06/2016 (qua)
08/06/2016 (qua)
15/06/2016 (qua)
15/06/2016 (qua)

Agosto/2016
4ª Promotoria de Justiça dos Direitos do
Cidadão de Aracaju – Idoso e Direitos
Humanos - JULHO
Centro de Apoio Operacional dos Direitos
Humanos (Inspeção)
Promotoria Militar de Aracaju
Promotoria de Justiça de Porto da Folha
Promotoria de Justiça de Gararu
Promotoria de Justiça de Ribeirópolis

10/08/2016 (qua)

10/08/2016 (qua)
17/08/2016 (qua)
24/08/2015 (qua)
24/08/2015 (qua)
31/08/2015 (qua)

Setembro/2016
Promotoria de Justiça Especial Cível e
Criminal de Lagarto
1ª Promotoria Criminal de Lagarto
2ª Promotoria Criminal de Lagarto
Promotoria do Consumidor de Aracaju
5ª Promotoria de Justiça dos Direitos do
Cidadão de Aracaju – Relevância Pública
Promotoria de Justiça de Poço Redondo

14/09/2016 (qua)
14/09/2016 (qua)
14/09/2016 (qua)
21/09/2016 (qua)
21/09/2016 (qua)
28/09/2016 (qua)

Outubro/2016
2ª Promotoria Distrital de Socorro
1ª Promotoria de Justiça Distrital de
Aracaju
3ª Promotoria de Justiça Distrital de
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05/10/2016 (qua)
19/10/2016 (qua)
19/10/2016 (qua)
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Aracaju
5ª Promotoria Criminal de Aracaju
6ª Promotoria Criminal de Aracaju

26/10/2016 (qua)
26/10/2016 (qua)

Novembro/2016
Promotoria de Justiça de Pacatuba
Promotoria de Justiça de Neópolis
1ª Promotoria do Tribunal do Júri de
Aracaju
3ª Promotoria do Tribunal do Júri de
Aracaju
Mês
Abril/2016

Procuradoria de Justiça

09/11/2016 (qua)
09/11/2016 (qua)
11/11/2016 (qua)
11/11/2016 (qua)

Data

Procurador
Auxiliar
Dr. Jorge Murilo
Seixas de Sanatna

14ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA
Procurador de Justiça: Dr. CARLOS AUGUSTO
ALCÂNTARA MACHADO
3ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA
Procuradora de Justiça: Dra. MARIA CRISTINA DA
GAMA E SILVA FOZ MENDONÇA

14/04/2016

15/04/2016

Dr. Celso Luis
Dória Léo

7ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA
Procurador de Justiça: Dr. PAULO LIMA DE
SANTANA

15/04/2016

Dr. Moacyr Soares
da Motta

6ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA
Procurador de Justiça: Dr. RODOMARQUES
NASCIMENTO

18/04/2016

Dra. Ana Christina
Souza Brandi

12ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA
Procurador de Justiça: Dr. CELSO LUIS DORIA LEO

18/04/2016

4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA
Procurador de Justiça: Dr. ERNESTO ANÍZIO
AZEVEDO MELO

19/04/2016

Dra. Maria
Cristina da Gama
e Silva Foz
Mendonça
Dr. Luiz Valter
Ribeiro Rosário

13ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA
Procurador de Justiça: Dr. JORGE MURILO SEIXAS
DE SANTANA

19/04/2016

Dra. Maria
Conceição
Figueiredo
Rollemberg

9ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA
Procuradora de Justiça: Dra. MARIA CONCEIÇÃO
FIGUEIREDO ROLLEMBERG

02/05/2016

Dr. Rodomarques
Nascimento

11ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA
Procuradora de Justiça: Dra. ANA CHRISTINA

02/05/2016

Dr. Ernesto Anízio
Azevedo Melo

Maio/2016
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SOUZA BRANDI
1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA
Procurador de Justiça: Dr. MOACYR SOARES DA
MOTTA

09/05/2016

Dr. Carlos
Augusto Alcântara
Machado

2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA
Procurador de Justiça: Dr. JOSÉ CARLOS DE
OLIVEIRA FILHO

09/05/2016

Dr. Eduardo
Barreto d'Avila
Fontes

8ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA
Procurador de Justiça: Dr. LUIZ VALTER RIBEIRO
ROSÁRIO

20/05/2016

Dr. Paulo Lima de
Santana

5ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA
Procurador de Justiça: Dr. EDUARDO BARRETO
D'AVILA FONTES

20/05/2016

Dr. José Carlos de
Oliveira Filho

10ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA
Procurador de Justiça: Dr. JOSENIAS FRANÇA DO
NASCIMENTO

25/05/2016

Dr. José Carlos de
Oliveira Filho
Dr. Moacyr Soares
da Motta

14.4. Inspeções em estabelecimentos prisionais (Res. nº 56/CNMP): Com as alterações trazidas pela
Resolução nº 014/2013, do Colégio de Procuradores de Justiça, as atribuições judiciais e extrajudiciais
relativas ao sistema prisional passaram a ser exercidas pelas 1ª e 2ª Promotorias de Justiça das Execuções
Criminais de Aracaju e por Promotorias do Interior, nas Comarcas onde estão situados os presídios, além
da Promotoria de Justiça Militar, responsável pelas visitas ao Presídio Militar; As visitas são feitas
mensalmente em conjunto com a Comissão técnica, se necessário, sendo o formulário preenchido no
Sistema do CNMP apenas trimestralmente, conforme alteração da Resolução 56/2010 pela Resolução
120/2015 do CNMP; o controle do envio dos relatórios do presídio militar é feito fisicamente por esta
Corregedoria, com o envio pela Promotoria do Formulário preenchido e impresso, em razão de não haver
ainda previsão do seu envio através do SIP-MP, conforme Oficio Circular 09/2016/CSP/CNMP; uma vez
recebido o formulário, a Corregedoria o valida e envia os dados ao CNMP; Não sendo o formulário
encaminhado no prazo, é enviado pela Assessoria da Corregedoria e-mail ao correio eletrônico tanto da
Promotoria quanto do Promotor de Justiça, solicitando o seu encaminhamento no prazo de 05 (cinco)
dias; Persistindo a pendência, é encaminhado Ofício protocolado e por e-mail requisitando o seu envio. Se
ainda assim persistir a omissão, o Corregedor-Geral adota as medidas disciplinares cabíveis. Todos os
relatórios foram encaminhados devidamente.
Durante a inspeção, verificou-se que 100 por cento dos formulários foi enviado. Em relação ao presídio
militar, o lançamento não é feito no sistema do CNMP pois houve uma orientação da Comissão no sentido
de que iria editar um formulário específico para presídios militares. (ofício circular nº 9/2016/CSP/CNMP).
Foi encaminhado um ofício da corregedoria aos promotores explicando que apesar do lançamento ser
trimestral, as visitas são mensais. Dos 9 presídios, 1 encontra-se desativado em obras e 1 é o presídio
militar (cujo relatório não é lançado no sistema). Hoje são 7 no sistema, todos devidamente
encaminhados.

25

CORREGEDORIA NACIONAL

Quanto ao presídio militar, o promotor visita mensalmente e encaminha o relatório por e-mail para a
corregedoria que faz o arquivo físico.
14.5. Fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e
semiliberdade (Res. nº 67/CNMP): Encaminha-se Ofício Circular Conjunto para os Promotores de Justiça
com atribuição nas áreas da Infância e Juventude agendarem, junto à Comissão Técnica, as datas de visita
às entidades de acolhimento e unidades de internação e semiliberdade; Conforme Recomendação nº
002/2013, que recomenda que as visitas devem ser feitas pessoalmente pelos Promotores de Justiça com
atribuições na área da infância e juventude, a equipe da Comissão Técnica foi instruída para não realizar a
referida visita sem a presença do membro ministerial, em reunião realizada no gabinete desta
Corregedoria; Uma vez recebido o formulário, a Corregedoria o valida e envia os dados ao CNMP; Não
sendo o formulário encaminhado no prazo, é enviado pela Assessoria da Corregedoria e-mail ao correio
eletrônico tanto da Promotoria quanto do Promotor de Justiça, solicitando o seu encaminhamento no
prazo de 05 (cinco) dias; Persistindo a pendência, é encaminhado Ofício protocolado e por e-mail
requisitando o seu envio. Se ainda assim persistir a omissão, o Corregedor-Geral adota as medidas
disciplinares cabíveis. Todos os relatórios de entidades de acolhimento e unidades de internação e
semiliberdade foram encaminhados devidamente; As visitas são feitas bimestralmente, no entanto os
formulários são preenchidos semestralmente junto ao Sistema da Res 67, conforme alteração pela
Resolução nº 137/2016 do CNMP.
Durante a inspeção, verificou-se que foram encaminhados todos os formulários referentes ao 1º semestre
de 2016 das 3 unidades de internação e da única de semiliberdade. Não existem pendências anteriores.
Da mesma forma como ocorre com a Resolução 20 e 56, a corregedoria disponibilizou na sua página um
link para o preenchimento do formulário, facilitando esta rotina para o preenchimento dos formulários
pelos Promotores.

14.6. Indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares (Res. nº 68/CNMP):
Sim. Todos os feitos disciplinares (Reclamação Disciplinar, Sindicância, Processo Administrativo Disciplinar
Sumário e processo Administrativo Disciplinar ordinário) são autuados e indicados nas respectivas capas e
data de autuação, o prazo prescricional e o termo ad quem.
14.7. Inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (Res. nº
71/CNMP): Encaminha-se Ofício Circular Conjunto para os Promotores de Justiça com atribuição nas áreas
da Infância e Juventude agendarem, junto à Comissão Técnica, as datas de visita às entidades de
acolhimento e unidades de internação e semiliberdade; Conforme Recomendação nº 002/2013, que
recomenda que as visitas devem ser feitas pessoalmente pelos Promotores de Justiça com atribuições na
área da infância e juventude, a equipe da Comissão Técnica foi instruída para não realizar a referida visita
sem a presença do membro ministerial, em reunião realizada no gabinete desta Corregedoria; Uma vez
recebido o formulário, a Corregedoria o valida e envia os dados ao CNMP; Não sendo o formulário
encaminhado no prazo, é enviado pela Assessoria da Corregedoria e-mail ao correio eletrônico tanto da
Promotoria quanto do Promotor de Justiça, solicitando o seu encaminhamento no prazo de 05 (cinco)
dias; Persistindo a pendência, é encaminhado Ofício protocolado e por e-mail requisitando o seu envio. Se
ainda assim persistir a omissão, o Corregedor-Geral adota as medidas disciplinares cabíveis. Todos os
relatórios de entidades de acolhimento e unidades de internação e semiliberdade foram encaminhados
devidamente, salientando que as pendências encontradas no sistema são de entidades que já encerraram
suas atividades e/ou tiveram suas atividades iniciadas após o prazo de envio de formulário anual (Abrigo
Raimundinha Felipe); Foi expedido o Ato nº 03/2015, autorizando a realização de uma inspeção anual às
entidades de acolhimento institucional e programas de acolhimento familiar de crianças e adolescentes,
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no mês de março, e uma inspeção semestral, no mês de setembro, quando atendidos os seguintes
pressupostos: a) a inexistência de excesso de ocupação; b) a inexistência de crianças e adolescentes em
serviço de acolhimento institucional ou programa de acolhimento familiar sem autorização judicial; c) a
inclusão das crianças e adolescentes acolhidos no ensino regular ou em programa de ensino com proposta
curricular adequada;d) a inocorrência de descumprimento do disposto no art. 19, § 1º, do Estatuto da
Criança e do Adolescente, constatada na última inspeção realizada. Foram deferidas as visitas semestrais
às seguintes entidades: “Abrigo Regional Japaratuba-Pirambu”; “Casa Lar 1 e 3”; “Casa Lar Acolher e
Amar”; “Casa Lar Mãe Carira”; Casa Lar de Itaporanga D'Ajuda; Casa Lar Terezinha Rodrigues do Amor
Divino; Casa Lar Mãos que Cuidam; Casa Lar Reconstruindo Sonhos; “Casa Acolhedora Zilda Arns”; “Casa
Lar Travessia”; “Casa Lar Reconstruindo uma História”; “Casa Lar Esperança”; “Casa Lar Alegria de Viver” e
“Casa Lar Maria de Lourdes de Almeida”.
Foi informado pelos servidores que foi solicitado ao CNMP a mudança dos abrigos para visita semestral
considerando que cumprem os requisitos do ato 03/2015 (em anexo) da Corregedoria Geral do MPSE. Tal
autorização restou deferida pelo corregedor para visita semestral. Apesar de no sistema da resolução 71
os abrigos encontrarem-se relacionados como “pendentes”, as visitas estão regulares na forma do ato
referido. Foi informado à comissão da infância e juventude do CNMP sobre a particularidade desses
abrigos que passaram a ter visita semestral, mas não houve a alteração do sistema ainda. O e-mail com a
solicitação feita à Comissão da infância foi juntado aos autos.
Restam pendentes, na data da inspeção, 22.07.2016, 6 formulários de inspeção periódica dos serviços de
acolhimento institucional (de um total de 34 unidades) e 1 formulário de acolhimento familiar (única
unidade). O prazo terminou dia 15.07.2016, uma semana atrás, já tendo sido encaminhado e-mail para as
promotorias cobrando o formulário e estabelecendo o prazo até dia 25.07.2016. É rotina o
encaminhamento dos formulários pelos promotores não sendo prática a instauração de expediente em
face do não envio dos formulários já que nunca houve tal necessidade. O e-mail de pendência
encaminhado aos promotores foi juntado aos autos.
14.8. Controle do exercício do magistério (Res. nº 73/CNMP): O controle do exercício da atividade de
magistério é realizado semestralmente. Os Promotores que pretendem exercer atividades de magistério
devem informar os dados relativos ao semestre letivo, sobre a instituição de ensino, sua localização, carga
horária semanal e o turno em que serão ministradas as aulas, quando a unidade de ensino se localizar no
mesmo Município de lotação, ou requerer autorização à Corregedoria Geral para o exercício do
magistério, quando a unidade educacional se localizar em Município diverso ao de lotação. A
Corregedoria Geral mantém pasta individual e específica para cada membro que exerce a atividade de
magistério.
Foi encaminhado, pela Corregedoria Geral do MPSE à Corregedoria do CNMP, a relação dos membros que
exercem o magistério (7 membros), cumprindo o disposto na Resolução 73.
14.9. Controle de Informações de Natureza Disciplinar (Resolução 136/CNMP). Foram cadastrados todos
os procedimentos de natureza disciplinar que estão tramitando.
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.
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16.

Em Relação a Outras Atividades Exercidas pelo Órgão

16.1. Assentos funcionais: Atualmente a Corregedoria-Geral do Ministério Público mantém assentos
funcionais físicos e virtuais dos seus membros. Os assentos funcionais físicos são arquivados em pastas
suspensas. No modelo de prontuário virtual, constam as seguintes informações:
1.Dados Pessoais (nome, endereço, filiação, estado civil, RG, CPF, telefone);
2.Matrícula;
3. Data da Posse;
4.Data de início do exercício;
5. E-mail funcional;
6.Controle do exercício do magistério;
7.Existência ou não de autorização para residir fora do município de lotação;
8.Exercício de função pública externa;
9.Existência de procedimentos administrativos ou judiciais em desfavor do membro;
10. Ocorrências funcionais(férias/licenças, aperfeiçoamento profissional, movimentação na carreira,
correições/inspeções e punições).
Neste último item (ocorrência funcional), cores variadas ajudam a organizar melhor cada uma das
informações adicionadas à tabela, facilitando a visualização quando necessárias à confecção de relatórios
da Corregedoria Geral que instauram processos de remoção ou promoção, por exemplo. A inserção dos
dados é feita quando a Corregedoria Geral é provocada, através do envio de ofícios, relatórios, e-mails e
documentos e estes são submetidos a análise da Corregedora Geral que determina o registro no
prontuário. Outros dados produzidos na própria Corregedoria, a exemplo do relatório final de estágio
probatório, relatórios de correição, eventuais punições, etc também são incluídos nos prontuários e
lançados nas fichas de ocorrências funcionais virtualizadas.
16.2. Expedição de atos, portarias e recomendações: A Corregedoria Geral do Ministério Público do
Estado de Sergipe editou 05 (cinco) atos normativos no ano de 2015 e 01 (um) ato normativo em 2016.
Quais sejam:
1 – Ato Normativo n.º 01/2015 – CGMP/SE - trata das visitas mensais às Delegacias de Polícia,
unidades de perícia técnica da Polícia Civil e batalhões militares. A Corregedoria Geral local fiscaliza o
cumprimento do supra referido ato normativo através do Sistema IDEPOL e do Sistema da Resolução
nº 20 do CNMP. Não sendo os dados lançados nos aludidos sistemas no prazo, é solicitado, através
de e-mails enviados aos endereços eletrônicos da Promotoria de Justiça e do Promotor de Justiça, o
encaminhamento dos dados no prazo de 05 (cinco) dias. Em não havendo cumprimento, adotar-seão as medidas disciplinares cabíveis.
2 – Ato Normativo nº 02/2015 – CGMP/SE – Dispõe sobre o exercício da atividade de magistério
pelos membros do MP/SE. O referido ato foi atualizado pelo Ato nº 01/2016, tendo em vista as
alterações implementadas na Resolução nº 73 do CNMP, pela Resolução nº 133 do CNMP, de
setembro de 2015. O controle do cumprimento desse ato é feito semestralmente, conforme já
relatado no campo sobre magistério exercido por membros.
3 – Ato Normativo nº 03/2015 – CGMP/SE - Dispõe sobre a periodicidade da inspeção dos serviços
de acolhimento institucional e programas de acolhimento familiar sob a responsabilidade dos
Membros do Ministério Público do Estado de Sergipe. A periodicidade da visita e inspeção aos
abrigos de crianças e adolescentes, ressalvada a necessidade de comparecimento em período
inferior, deverá ser realizada trimestralmente, especificamente nos meses de março, junho,
setembro e dezembro, observando-se que no mês de março será elaborado minucioso relatório
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anual sobre as condições das entidades de acolhimento institucional e programas de acolhimento
familiar. Poderá ser realizada apenas a inspeção anual às entidades de acolhimento institucional e
programas de acolhimento familiar de crianças e adolescentes, no mês de março, e uma inspeção
semestral, no mês de setembro, quando atendidos os requisitos dispostos no ato. O controle do
cumprimento é feito através do sistema da Resolução nº 71 do CNMP.
4 – Orientação de Serviço nº 01/2015 – CGMP/SE - Trata da designação de outro membro do
Ministério Público para propor ação judicial ou prosseguir nas investigações quando ocorre rejeição
da promoção de arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público.
5 – Recomendação nº 01/2015 – CGMP/SE - Dispõe sobre o acesso de advogados aos autos,
recomendando, sem caráter vinculativo, aos Promotores de Justiça que, quando do pedido de vistas,
pelas partes interessadas ou seus procuradores, dos autos de processos judiciais e procedimentos
extrajudiciais que se encontram com o Ministério Público, permitam o acesso aos autos para exame,
apontamento e extração de cópias, desde que seja demonstrada a urgência da necessidade de vistas
e que não obstrua ou dificulte a atuação do membro do Parquet.
16.3. Controle de estagiários: O controle é realizado pela Coordenação de Estágio, vinculada à Diretoria de
Recursos Humanos.
16.4. Controle disciplinar de servidores: Não é realizado pela Corregedoria-Geral do Ministério Público,
mas pela Procuradoria-Geral de Justiça.
16.5. Manifestações nas autorizações de residência fora da comarca: A Corregedoria-Geral é sempre
instada pelo Procurador-Geral de Justiça sobre os pedidos de autorização para residir fora da comarca.
Ademais, há na Corregedoria-Geral local cadastro atualizado dos membros autorizados para residir fora da
comarca de lotação.
16.6. Movimentação de quadro: A movimentação na carreira do Ministério Público de Sergipe dar-se-á
por remoção e promoção pelos critérios de antiguidade e merecimento, de forma alternada, nos termos
dos artigos 66 e seguintes da Lei Complementar Estadual N.º 002/1990. A Corregedoria-Geral é, para fins
de habilitação em processo de movimentação, instada pelo Conselho Superior do Ministério Público para
aferir se os candidatos estão com os serviços em dia e se sofreram sancionamento disciplinar.
16.7. Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº 74/CNMP:
Existe delegação. Os dados são extraídos dos sistemas Arquimedes e do PROEJ pela CG e complementados
pelas planilhas enviadas pelas Promotorias de Justiça do Cidadão (9) e pela 4ª PJ da Fazenda Pública (em
razão do volume de serviço, o Arquimedes não é utilizados). Orientação de Serviço 2/2014-CGMP, que
disciplina o registro manual dos atos praticados por membros e servidores. O preenchimento é realizado a
cada mês, respeitando o prazo de 30 dias estabelecido para possibilidade de inserir dados retroativos no
Arquimedes.
16.8. Relatório anual da Corregedoria-Geral: Anualmente, a Corregedoria Geral edita relatório anual de
suas atividades, publicando-o no site da Corregedoria.
16.9. Outras atividades exercidas pela Corregedoria-Geral: A Corregedoria-Geral exerce ainda a
relatoria dos pedidos de afastamento de membros para frequentar cursos de aperfeiçoamento.
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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 com a finalidade de criar um
“perfil” para a Corregedoria-Geral acessar, mesmo que apenas na modalidade de consulta, o sistema
Portal do Servidor, atualmente sob a responsabilidade do DRH, agilizando a obtenção das informações
funcionais dos 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, 01
(uma) Reclamação Disciplinar. Desnecessário, pois, o encaminhamento de proposições quanto a este
item. Verificou-se, ainda, no curso da inspeção nos procedimentos disciplinares, Procedimento de
Correição Ordinária nº 2016/22 em que o membro designado para atuar na 2ª Promotoria de Justiça da
Curadoria da infância e da juventude da comarca de Aracaju/SE, sistematicamente não realiza audiência
de oitiva informal dos adolescentes, nos procedimentos apuratórios de ato infracional. Restou, no
entanto, confirmado pela Administração Superior, em resposta ao relatório preliminar,que tal
problemática apontada tem sua origem, única e exclusivamente, na inadequada estrutura física que
comporta as atuais acomodações da referida unidade ministerial. Assim sendo, a Corregedoria Nacional
propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de DETERMINAÇÃO ao
Procurador Geral do MPSE para que adote as providências aptas a garantir espaço físico e segurança
adequada para as oitivas. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será informada das providências
adotadas.
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;
expedição de RECOMENDAÇÃO ao Procurador Geral de Justiça para que: f) empreenda esforços para
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alteração da redação do § 4° do artigo 65 da Lei Complementar n.° 02/90, que, aparentemente, contém
erro material, subtraindo do texto o advérbio não (a impugnação por membro do Conselho Superior ou
do Colégio de Procuradores só faz sentido se o relatório da Corregedoria-Geral propor o vitaliciamento).
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) Submeta os promotores em estágio
probatório, ao menos, a uma inspeção/correição ordinária; b) Observe expressamente os termos da
Resolução nº 43 do CNMP. c) Inspecione o desempenho dos Promotores no Tribunal do Júri; d) 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.
17.18. Quanto ao Colégio de Procuradores. Diante do que foi constatado, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este tema.
17.19. 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.
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17.20. 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.
17.21. 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.
17.22. 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.
17.23. 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.
17.24. Quanto à movimentação de quadro. 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 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.

17.26. 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.

18.

Considerações Finais

18.1. Ao concluir este Relatório de Correição, cabe deixar consignada a total colaboração da ProcuradoriaGeral De Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Sergipe 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, 09 de agosto de 2016.
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CLÁUDIO HENRIQUE PORTELA DO REGO
Corregedor Nacional do Ministério Público
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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° 37, de 07 de março de 2016, instaurou o procedimento de inspeção na Corregedoria-Geral do
Ministério Público do Estado de Alagoas, 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 0.00.000.000241/2016-24, para organização dos documentos. A execução da
inspeção ocorreu conforme seu planejamento e foi realizada nos dias 05 e 06 de abril de 2016, por um total
de 08 (oito) membros, a saber: o Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr Cláudio Henrique Portela do
Rego, o Procurador de Justiça do MP/RS - Dr. Armando Antônio Lotti, Coordenador da equipe de inspeção, a
Promotora de Justiça do MPDFT, Dra. Lenna Luciana Nunes Daher, a Procuradora do Trabalho, Dra. Ludmila
Reis Brito Lopes, o Promotor de Justiça MP/RN, Dr. Mariano Paganini Lauria, o Promotor de Justiça do MP/PR
- Dr. Rodrigo Leite Ferreira Cabral, o Promotor de Justiça do MP/RS - Dr. Adriano Teixeira Kneipp e o
Promotor de Justiça do MPDFT - Dr. Luis Gustavo Maia Lima.

2. ATRIBUIÇÕES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A Corregedoria Geral do Ministério Público, dirigida pelo Corregedor-Geral é órgão integrante da
administração superior do MPE/AL, orientador e fiscalizador das atividades funcionais e a conduta dos
membros do Ministério Público. O Corregedor-Geral será eleito pelo Colégio de Procuradores, na primeira
quinzena do mês de novembro dos anos pares, dentre os Procuradores de Justiça, para mandato de dois
anos, permitida uma recondução pelo mesmo processo.

2.1. Atribuições. Segundo o artigo 16 da Lei Complementar 15, de 22 de novembro de 1996, incumbe ao
Corregedor-Geral do Ministério Público, dentre outras atribuições:

I - realizar correições e inspeções, pessoalmente ou por delegação;
II - realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório reservado ao Colégio de Procuradores de
Justiça;
III - propor ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma desta Lei, o não vitaliciamento de membro do
Ministério Público;
IV - fazer sugestões e recomendações, sem caráter vinculativo, a órgão de execução do Ministério Público;
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V - instaurar de ofício ou por provocação dos demais órgãos da Administração Superior, processo disciplinar contra
membro da instituição, presidindo-o e aplicando as sanções administrativas, na forma desta Lei;
VI - encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça os processos administrativos disciplinares que, na forma desta Lei,
incumba a este decidir;
VII - remeter aos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público informações necessárias ao
desempenho de suas atribuições;
VIII - 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.

2.2. Regimento Interno. Além da fixação legal das atribuições da Corregedoria-Geral pela LC 15/1996, o
órgão dispõe de Regimento Interno.

2.3. Estrutura Organizacional. A Corregedoria-Geral está organizada de acordo com o disposto nos art. 2º do
Regimento Interno, da seguinte forma:

“Art. 2º. A Corregedoria-Geral do Ministério Público é formada pela Chefia de Gabinete,
Secretaria Geral, Assessoria da Corregedoria Geral e apoio Administrativo, cada qual com
atribuições determinadas neste Regimento interno.”

3. CORREGEDOR-GERAL

O Corregedor-Geral do Ministério Público de Alagoas, Procurador de Justiça, Vicente Félix Correia, que
assumiu o cargo de Corregedor-Geral em 02 de janeiro de 2015; reside na cidade de lotação; atualmente não
participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; respondeu a procedimento
prévio disciplinar, sob o nome de Pedido de Informações, oriundo da RD nº 507/2010-43, mas não houve
punição disciplinar; cumpre expediente, diariamente, de 07h30 às 13h30, salvo nos dias destinados às
correições e inspeções, reuniões ordinárias e extraordinárias dos demais órgãos da administração superior.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. “No relatório de inspeção, em razão de equívoco de informação prestada por
esta Corregedoria-Geral, por conta da formatação dos dados na tabela do termo de inspeção, consta a
informação acerca da existência de afastamento do Corregedor-Geral de suas atividades, porém informamos
que os dados lançados dizem respeito ao Corregedor- Substituto, Dr. Dilmar Lopes Camerino, correspondente
à licença médica por 15 (quinze) dias para tratamento de saúde, no período de 28 de outubro a 12 de
novembro de 2015, conforme atestado médico (CID Z54.0), deferido no Processo nº 4894/15 e férias
regulamentares usufruídas no mês de janeiro de 2016 ( trinta dias). Quanto ao Corregedor-Geral informamos
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que usufruiu férias regulamentares no mês de fevereiro de 2016 (trinta dias).

Retificação realizada conforme solicitação.

4. SUBCORREGEDOR-GERAL

O Subcorregedor-Geral Substituto, Dilmar Lopes Camerino, foi indicado pelo Corregedor-Geral, por meio de
lista tríplice e nomeado através do Ato de Nomeação nº 003/2015 de 12/01/15 pelo Procurador-Geral de
Justiça, nos termos do art. 17 e parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 16/96.

5. CORREGEDORES AUXILIARES

5.1. Adriana Gomes Moreira dos Santos (titular da 33ª Promotoria de Justiça da Capital). Secretária-Geral.
Assumiu o órgão em 02/01/2013 Portaria PGJ nº 09/2013, com prejuízo de suas atribuições); reside na
localidade de lotação; participa de curso de aperfeiçoamento (cursos de interesse institucional promovidos
pela Escola Superior do Ministério Público), não exerce o magistério nem a advocacia, não respondeu ou está
respondendo a procedimento administrativo disciplinar; cumpre expediente diariamente, das 07h30 às
13h30.
5.2. Humberto Henrique Bulhões Barros Paula Nunes (titular da 3ª Promotoria de Justiça da Capital).
Assessor-Técnico. Assumiu o órgão em 02/01/2013 (Portaria PGJ nº 09/2013, com prejuízo de suas funções);
reside na comarca de lotação; participa de curso de aperfeiçoamento (cursos de interesse institucional
promovidos pela Escola Superior do Ministério Público); não exerce o magistério nem a advocacia; não
respondeu ou está respondendo a procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente diariamente
de 7.30h às 13.30h. Com exceção às segundas-feiras, em razão da Portaria PGJ nº421/2013, publicada no
Diário Oficial do Estado em 06/05/2013 onde foi designado para, sem prejuízo de suas atuais funções, exercer
atribuições perante a 35ª Promotoria de Justiça de Maceió, durante o afastamento da Promotora de Justiça
titular, bem como em razão dos deslocamentos para realização de correições e inspeções.
5.3. Roberto Salomão do Nascimento (titular da 52ª Promotoria de Justiça da Capital). Assessor Técnico.
Assumiu o órgão em 13/08/2010 (Portaria PGJ 678/2010, com prejuízo das suas funções); reside na comarca
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de lotação, participa de curso de aperfeiçoamento (cursos de interesse institucional promovidos pela Escola
Superior do Ministério Público, quando há oferta); não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu
ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar, cumpre expediente diariamente de 07h30 às
13h30, com exceção dos deslocamentos para realização de correições e inspeções.

6. ESTRUTURA DE PESSOAL
6.1. Estrutura de pessoal do Órgão: A equipe da Corregedoria-Geral é composta por 10 (dez) pessoas, sendo
05 membros (Corregedor-Geral e seu substituto, mais três Promotores-Assessores) e 05 servidores:

Marcia de Oliveira Barros

Técnica

do

Ministério Responsável pela organização dos processos e

Público

procedimentos correcionais e inspecionais e
demais expedientes correlatos.

Andréa Guimarães Bezerra

Assessora de Gabinete

Responsável pela organização dos processos
disciplinares

e

procedimentos

correlatos,

atualmente acumula o cadastramento de todos
os expedientes e documentos encaminhados ao
órgão e atualização do assentamento funcional
dos membros
Pedro Henrique Silva dos Assessor Técnico

Responsável pela atuação funcional dos membros

Santos

e pelo envio dos dados das Resoluções do
Conselho Nacional do Ministério Público e
anotação funcional dos membros acerca de
acumulações e/ou substituições.

Karthalliane

de

Souza Assessora Administrativa Responsável pelo setor de protocolo e atualização

Medeiros

de assentamento funcional (encontra-se de
licença maternidade desde dezembro de 2015)

Ronaldo

Aureliano

do Oficial de Transporte

Nascimento Filho

7. ESTRUTURA FÍSICA

O espaço físico ocupado pela Corregedoria-Geral, contém os gabinetes do Corregedor-Geral, dos Assessores
Técnicos, da Secretária-Geral, do Setor Correcional, do Setor Administrativo, da Recepção, sendo ao total de
seis salas.

5

CORREGEDORIA NACIONAL

8. SISTEMAS DE ARQUIVO

Sistemas de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos). O Regimento Interno em seu art. 18, dispõe
que o arquivo da Corregedoria-Geral é dividido em setorial permanente e setorial temporário. Não há tabela
de temporalidade no âmbito do MP/AL. Compõem o arquivo setorial permanente: I – as pastas individuais
contendo as fichas de dados funcionais e disciplinares dos membros do Ministério Público; II – as pastas
individuais das Comarcas; III – as caixas de sindicâncias e procedimentos administrativos disciplinares
envolvendo membros do Ministério Público; IV – as caixas contendo as fichas de dados funcionais e
disciplinares dos membros inativos ou exonerados do Ministério Público; V – as caixas contendo os livros da
Corregedoria-Geral já encerrados; VI – as caixas contendo os relatórios estatísticos anuais do Ministério
Público e os de atividades da Corregedoria-Geral; VII – as pastas contendo os regimentos internos dos órgãos
do Ministério Público, atos, inclusive os editados em conjunto com o Procurador-Geral de Justiça, antigos
provimentos, inclusive os editados em conjunto com a Corregedoria-Geral da Justiça, e portarias.

Os

procedimentos e documentos que compõem o arquivo setorial permanente ficarão definitivamente sob a
guarda da Corregedoria-Geral. Compõem o arquivo setorial temporário: I - as pastas dos expedientes
recebidos e remetidos pela Corregedoria-Geral; II – as caixas dos procedimentos diversos. Os expedientes
serão arquivados pela ordem cronológica de suas conclusões. Os documentos que compõem o arquivo
setorial temporário permanecerão sob guarda da Corregedoria-Geral pelo período de 02 (dois) anos, ao final
dos quais deverão ser remetidos ao Arquivo-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça, para guarda e Arquivo. O
Secretário-Geral poderá determinar a abertura, no arquivo setorial temporário, de pastas de apoio para
guarda de documentos específicos cujos conteúdos poderão ser revisados no início de cada ano e, conforme
o caso, eliminados ou remetidos no prazo estabelecido no parágrafo anterior para guarda do Arquivo - Geral.
Obedecido o prazo legal, os procedimentos e documentos dos arquivos setoriais, poderão ser eliminados
através de processo mecânico de destruição que inviabilize a leitura de seu conteúdo. A eliminação dos
procedimentos e documentos do arquivo setorial permanente será efetuada na própria Corregedoria-Geral, a
critério do Corregedor-Geral, e sob a supervisão do Secretário-Geral, lavrando-se o respectivo termo. Em
razão da falta de espaço físico para arquivo setorial permanente este foi dividido em mais três salas onde há
o setor correicional, o apoio administrativo e a Secretaria-Geral. No setor correicional estão localizados os
arquivos com a seguinte ordem: I) pastas suspensas contendo os nomes de todos os Membros ativos onde
são arquivadas as comunicações e demais expedientes relativos à vida funcional do Promotor de Justiça e
cópias de relatórios correicionais e/ou inspecionais já realizados; II) pastas suspensas com os nomes de todos
os Membros em estágio probatório onde são arquivadas as comunicações e demais expedientes relativos à
vida funcional do Promotor de Justiça e cópias de relatórios correicionais e/ou inspecionais; III) pastas
suspensas com os nomes de todas as Unidades ministeriais onde são arquivadas os processos de correição
e/ou inspeções e documentos da Promotoria e/ou Procuradoria de Justiça; IV) arquivo com pastas nominais
de processos correcionais e inspecionais findos de anos anteriores. Existe, por fim, uma sala específica
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destinada ao arquivo setorial permanente porém com espaço pequeno onde são arquivados as caixas de
sindicâncias e procedimentos administrativos disciplinares envolvendo membros do Ministério Público; as
caixas contendo as fichas de dados funcionais e disciplinares dos membros inativos ou exonerados do
Ministério Público; as caixas contendo os livros da Corregedoria-Geral já encerrados; as caixas contendo os
relatórios estatísticos anuais do Ministério Público e os de atividades da Corregedoria-Geral.

9. ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estrutura de Tecnologia da Informação: Com relação ao hardware, a Corregedoria-Geral possui 09 (nove)
computadores de mesa, 04 (quatro) impressoras, 01 (uma) máquina copiadora e 02 (dois) notebooks para
atividades a serem realizadas externamente a sua sede. Com relação aos sistemas, no MP/AL, em 08/01/16,
foi finalizada a implantação do SAGE, da SOFTPLAN, para a atividade-fim, tanto para atuação judicial, como
para a extrajudicial. No entanto, o SAGE somente emite relatórios individuais para cada promotoria. A
corregedoria não tem acesso aos relatórios individuais emitidos. O membro precisa solicitar à SOFTPLAN a
emissão do seu relatório e, posteriormente preencher o RAF - Relatório de Atividades Funcionais. A
corregedoria não participou do levantamento dos requisitos para o desenvolvimento do SAGE, bem como da
sua implantação. Há previsão de implantação, em maio de 2016, de um módulo específico da corregedoria no
SAGE para a geração de relatórios da atividade-fim. A corregedoria também não participou do levantamento
de requisitos para este módulo. Ficou acertado que no decorrer da implantação, a corregedoria faria as
avaliações e as sugestões de adaptações ou modificações. Os dados da atividade-fim são coletados de forma
manual. Os membros com base em suas anotações, bem como o relatório gerado pelo SAGE, preenchem o
RAF mensalmente. Na corregedoria os dados são totalizados no RAF - Corregedoria, sendo gerado um arquivo
em PDF que é utilizado para o preenchimento manual da Res. 74 no CNMPInd. Desde 2013, o RAF está
totalmente adequado à Res. 74 do CNMP. Para a atividade-meio, a corregedoria se utiliza do sistema SIPA
NET - Sistema de Informação Processual e Arquivo, que controla a tramitação de todos os documentos que
tramitam no MP/AL. No site do MP/AL existe um banner denominado "Denúncia On Line", acessível a
qualquer pessoa que pretenda fazer uma reclamação contra a atuação funcional de membro do Ministério
Público. A reclamação é encaminhada ao e-mail da corregedoria.

10. PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

10.1. Espécies de procedimentos investigatórios prévios: Pedido de Informação e/ou Pedido de
Providências.
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10.2. Espécies de procedimentos disciplinares: Sindicância e Inquérito Administrativo.

10.3. Sistema de controle interno sobre as decisões disciplinares e aplicação de penalidade: das decisões do
Corregedor-Geral, tanto arquivamentos, como aplicação de penalidades, cabe recurso ao Procurador-Geral
de Justiça (LC 15/96, art. 99, parágrafo único, e art. 74 do RI da CG/MPAL). Das decisões do PGJ cabe recurso
ao Colégio de Procuradores de Justiça (LC 15/96, art. 99, caput).

10.4. 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:

Pedido de Providência nº
368/2015

Objeto: suposto descumprimento do dever de cumprir os prazos processuais, em razão de não
oferecimento de contrarrazões em Recurso de Agravo de Instrumento.
Data dos fatos:

17/04/2015

Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:

09/07/2015

Data da instauração:

09/07/2015

Principais andamentos processuais:
Principais andamentos processuais:
08/07/2015 – Ofício encaminhado por Procurador de Justiça, noticiando a suposta omissão do membro em
oferecer contrarrazões.
22/07/2015 – Despacho do Corregedor-Geral, determinando a notificação do Procurador, para que ofereça
relatório de inspeção permanente.
29/07/2015- Juntada do relatório prestado pelo Procurador de Justiça.
03/08/2015- Manifestação da Assessoria Técnica da Corregedoria, sugerindo oficiar-se ao Tribunal de
Justiça com solicitação de cópias.
06/08/2015 – Expedição de ofício ao Tribunal de Justiça.
11/09/2015 – Juntada de cópia dos autos.
17/09/2015 – Manifestação da Assessoria, pela instauração de Pedido de Informações.
25/09/2015- Notificação do interessado.
06/10/2015- Informações prestadas pelo Promotor de Justiça.
14/10/2015 – Manifestação da Assessoria Técnica, sugerindo o arquivamento.
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14/10/2015- Acolhimento da promoção e arquivamento do procedimento pelo Corregedor-Geral.
26/10/2015 – Recurso do Procurador de Justiça representante.
27/10/2015 – Autos remetidos ao Procurador-Geral para julgamento do recurso.
03/11/2015- Despacho do Procurador-Geral remetendo os autos para análise da Assessoria Técnica.
05/11/2015- Manifestação da Assessoria Técnica, sugerindo a notificação do requerido para apresentar
contrarrazões ao recurso administrativo.
23/11/2015 – Informações prestadas pelo requerido.
27/11/2015 – Despacho do Procurador-Geral remetendo os autos à Assessoria Técnica para análise.
03/12/2015- Manifestação da Assessoria Técnica pelo conhecimento e improvimento do recurso.
23/12/2015 – Decisão do Procurador-Geral, negando provimento ao recurso.
07/01/2016 – Notificação do requerente.
29/03/2016 – Arquivamento dos autos na Procuradoria-Geral.
Observações: O despacho de instauração de Pedido de Informações foi proferido à folha 217 dos autos,
após vários atos procedimentais praticados, como despacho do Corregedor-Geral determinando a
notificação do representante, expedição de ofício ao Tribunal de Justiça, e outros.
- Os autos foram arquivados na Procuradoria-Geral, sem notificação da Corregedoria-Geral acerca do
julgamento do recurso.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: avaliar a necessidade de se expedir recomendação
para instauração imediata de Pedido de Informações para apurar notícia que, em tese, caracterize falta
disciplinar.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. “Em relação ao Pedido de Providência nº 368/15 foi apresentada a
sugestão de instauração imediata de pedido de informação para apurar notícia que, em tese, caracterize falta
disciplinar, afastando a prática de vários atos procedimentais, sem a observação da formalidade de
instauração de portaria e sua publicação. Tal sugestão foi imediatamente acatada e já posta em prática na
instauração de pedido de informação.” (ANEXO 01)

2 – Número de registro e classe:

Pedido de Providência nº
1654/2014

Objeto: Desídia de membro que teria 153 inquéritos/processos com excesso de prazo.
Data dos fatos:

Representação

de

06/11/2014
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:
Data da instauração:

9

CORREGEDORIA NACIONAL

Principais andamentos processuais: Em 06/11/2014 – justificativa do membro.
24/11/2014 – autos arquivados pela Corregedoria.
Observações:

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Tendo em vista as informações do Pedido de
Providências, bem como diversos outros procedimentos de atraso envolvendo o membro e que já foram
arquivados (autos nºs 230/2012, 3633/2012), sugere-se, como determinação, solicitar à Corregedoria-Geral
do MP/AL o encaminhamento de relatório da correição designada para ocorrer em 08/06/2016, para
posterior análise e providências pela Corregedoria nacional, se for o caso.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. “No tocante ao Pedido de Providência n° 1654/2014 que foi instaurada para
apurar falta funcional de Membro do Ministério Público, em razão de não observância de prazos processuais,
informamos que já foi publicado o edital de correição na Unidade Ministerial e, posteriormente,
encaminharemos o relatório correicional.” (ANEXO 02)

3 – Número de registro e classe:

CGMP nº 982/2014

Objeto: Representação por suposto abuso de autoridade e infração de dever disciplinar do PJ que
determinou informalmente a oitiva de servidores públicos, sem expedir notificações ou instaurar
procedimento formal no âmbito ministerial, além disso, teria sido desrespeitoso, ofensivo e tratado as
pessoas com berros e ameaças de prisão por desacato.
Data dos fatos:

Maio de 2014

Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:

26/05/2014

Data da instauração:

11/06/2014

Principais andamentos processuais: Inaugurado pedido de informações em 11 de junho de 2014;
informações prestadas em 17/07/2014 pelo Promotor. Manifestação pelo arquivamento elaborada em 19
de setembro de 2014, diante da ausência de indícios da prática de ilícito funcional, bem como
encaminhamento de cópia dos autos ao PGJ para fins de análise no que tange a eventual repercussão
criminal.
Constatação: Regular

4 – Número de registro e classe:

Pedido de Providências nº
528/2017
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Objeto: comunicação feita pelo Conselheiro do CNMP, Dr. Antônio Pereira Duarte, noticiando a falta de
relatório de visita técnica às delegacias da 30a DP de Canapi e 40a de Ouro Branco.
Data dos fatos:
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:
Data da instauração:

17/09/2015

Principais andamentos processuais:
No dia 26 de novembro de 2015, foi certificada a existência de pendências relativas a visitas referentes à
Promotoria de Canapi (f. 06).
No dia 27 de novembro de 2015 foi determinada nova notificação do Promotor de Justiça (fls. 08/09)
No dia 19 de fevereiro de 2016, foi certificado que o Promotor de Justiça estava em férias no período de
janeiro e fevereiro.
No dia 11 de março de 2016, foi certificado que o Promotor voltou às suas atividades, uma vez que se
encerrou o seu período de férias.

Observações: Como comentário desta Corregedoria Nacional verifica-se uma falta de resolutividade no
feito, uma vez que se constata a notícia de ausência de visitas desde 28 de setembro de 2015 (f. 04), sendo
que até a data da presente inspeção (05/04/2016), ainda não se deu solução ao caso, sendo que o
Promotor sequer apresentou justificativa, ainda que tenha gozado de férias nos meses de janeiro e
fevereiro.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. “Em relação ao Pedido de Providência nº 528/2015 instaurado para apurar a
falta de envio de relatório de visita as repartições policiais, nos termos da Resolução CNMP nº 20/2007 foram
enviados pelo sistema pelo Membro do Ministério Público, sendo, oportunamente, arquivado os autos.”

5 – Número de registro e classe:

34/2015;

1670/2014;

1639/2014; 1657/2014
1664/2014; 1699/2014
1665/2014; 1666/2014
1674/2014; 1678/2014
1675/2014; 1588/2014
1667/2014 e 582/2015
Objeto: Requerimento para residir fora da comarca
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Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional:

10.7 Observações gerais envolvendo todos os feitos analisados:

1 - Do exame dos procedimentos em curso e arquivados na Corregedoria-Geral do Ministério Público do
Estado de Alagoas, constatou-se a observância de rotinas administrativas adequadas, no cumprimento de
normas cartorárias para juntada e organização documental, o que facilita o manuseio e a compreensão do
apurado.

2- Entretanto, observou-se que a expedição de correspondências para notificação de membros do Ministério
Público, por meio de aviso de recebimento, tem causado atrasos na instrução processual, que poderiam ser
evitadas se adotadas, preferencialmente, formas de comunicação mais eficientes, como a utilização de e-mail
funcional.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. “Quanto à sugestão de adotar formas de comunicação mais eficientes, como
a utilização de e-mail funcional, informamos que expedimos a Recomendação nº001/2016, a qual dispõe
sobre o uso de e-mail funcional diário pelos Membros do Ministério Público como forma de comunicação e
tramitação de documentos com a Corregedoria-Geral do Ministério Público de Alagoas.” (ANEXO 03)

3- O prazo prescricional previsto para todas as faltas funcionais é de 2 anos (artigo da 89 da Lei
Complementar 15/96), com causa interruptiva apenas com a instauração de inquérito administrativo. Não
existe previsão de contagem de prazo prescricional diferenciado quando o fato constituir também crime.

4- A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Alagoas dispõe de sistema de recebimento de
denúncias on-line, por meio de formulário denominado Reclamações e Representações Disciplinares,
disponível no sítio eletrônico da Instituição, recebendo o tratamento descrito a seguir:
- Os formulários são impressos e autuados em procedimento de classe denominada Consulta.
- Os autos são encaminhados à Assessoria Técnica para análise e emissão de parecer.
- A assessoria emite pronunciamento, sugerindo a instauração de procedimento próprio, se a notícia se insere
no âmbito das atribuições da Corregedoria-Geral.
- Se a notícia inserir-se nas atribuições de Órgão de execução, a assessoria sugere o encaminhamento ao
Promotor Natural e arquivamento do procedimento na Corregedoria-Geral e comunicando-se o interessado.
- Constatou-se que grande parte das notícias não se tratam de comunicação da prática de falta disciplinar por
membro do Ministério Público, mas sim de fatos relacionados à atuação do órgão de Execução.
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5. recomenda-se que a Corregedoria-Geral enfrente com maior profundidade a questão conteudística posto
sob apreciação, em toda sua amplitude, adotando as providências investigatórias no que tange aos aspectos
funcionais dos membros. Exemplifica-se a presente situação com o procedimento n.º 79/2015. No qual houve
a “denúncia” oriunda do Disque 100, da Secretaria-Geral dos Direitos Humanos, informando sobre uma
atuação supostamente abusiva do Conselho Tutelar e omissão/complacência do Membro ministerial. Houve
o arquivamento de plano no âmbito do órgão censor local, com a consequente remessa ao próprio membro
reclamado, tendo em vista que seria o “promotor natural” para atuar no caso em relação ao Conselho
Tutelar, sendo que não houve qualquer instrução preliminar no que tange à apuração da suposta falta
funcional narrada. Em idêntico sentido, cite-se o procedimento n.º 369/2015, no qual houve “denúncia” de
que Membro seria um dos proprietários de um jornal denominado “Extra”, e por tal motivo exerceria tráfico
de influência a fim de obter informações privilegiadas. A Corregedoria arquivou de plano, fundamentando em
ausência de provas. Todavia, é indicado que o Ministério Publico, por sua própria Corregedoria, realize
investigações preliminares em casos tais, assumindo o protagonismo no que tange à apuração da conduta
funcional e pessoal - que repercuta funcionalmente - dos atos de seus membros, mormente diante da
natureza dos fatos, seja para promover o arquivamento devidamente convencido da inexistência do ilícito ou
para instaurar procedimento disciplinar respectivo, se for o caso.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. “No tocante ao conteúdo e providências investigatórias nos procedimentos
administrativos disciplinares, informamos que atenderemos nos moldes propostos e, para tanto, expediremos
memorando interno, observando-se a Lei Complementar nº 15/96 e o Regimento Interno da CorregedoriaGeral.”
10.8. Considerando a notícia coletada na inspeção no sentido de que o Promotor de Justiça, Dr. Carlos
Fernando Barbosa de Araújo, encontra-se preso preventivamente por imputação de delitos de natureza
sexual, devem ser solicitadas informações se houve o ajuizamento de ação civil pública para a perda de cargo
e, em caso negativo, o motivo pelo qual não houve tal ajuizamento.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. “Com relação à solicitação de informações, se houve o ajuizamento de ação
civil pública para a perda de cargo do Promotor de Justiça, Carlos Fernando Barbosa de Araújo, esclarecemos
que foi expedido o Ofício nº 282/2016 ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Alagoas, em
anexo. Tão logo, ao recebermos tais informações, remeteremos à Vossa Excelência.” (ANEXO 04)
10.9. Chegou informalmente ao conhecimento dos Membros Auxiliares da Corregedoria Nacional que no bojo
do HC n.º 0804316-70.2015.8.02.0000, conforme extrato processual em anexo, a Câmara Criminal do E. TJAL
concedeu ordem de habeas corpus diante de um considerável atraso na prática de ato de ofício de Membro
do MP, oficiante na 08 Vara Criminal da Capital, gerador do relaxamento da prisão do réu em face do excesso
de prazo. Outrossim, expressamente determinou a remessa de cópias dos autos à Corregedoria-Geral para
apuração das responsabilidades. Após a solicitação de vista durante a inspeção, verificou-se que as
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mencionadas cópias ainda não aportaram no órgão censor local, motivo pelo qual parece salutar a
instauração, de plano, de Reclamação Disciplinar no âmbito da Corregedoria Nacional, com posterior
requisição de cópia integral dos fólios para completa análise e, se for o caso, adoção das providências
pertinentes no âmbito disciplinar.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. “Não obstante, a instauração de reclamação disciplinar no âmbito da
Corregedoria Nacional, informamos, que também, o órgão censor local instaurou pedido de informação
através da Portaria nº 001/2016, para apurar possível falta funcional de Membro do Ministério Público do
qual originou a impetração de Habeas Corpus nº 0804316-70.2015.8.02.0000.”

11. ESTÁGIO PROBATÓRIO

São oito (08) membros em estágio probatório, que tomaram posse no dia 04 de junho de 2014. O quadro
total de membros do Ministério Público é cento e cinquenta e dois (152), vale dizer: cerca de seis por cento
(6%) do quadro do Ministério Público do Estado de Alagoas encontra-se em estágio probatório. Há previsão
de nomeação de mais (05) cinco Promotores de Justiça ao longo do corrente ano.
A Lei Complementar n.° 15/96, que dispões sobre a organização e atribuições do Ministério Público do Estado
de Alagoas, trata do estágio probatório no seu Capítulo III – “Do Estágio Probatório” –, mais especificamente
nos artigos 39 “usque” 43. Diz o referido legal: “Durante o período máximo de dois anos, a contar do início de
exercício do cargo, apurar-se-á a conveniência da permanência ou da não confirmação do membro do
Ministério Público na carreira, mediante a verificação dos seguintes requisitos: a) idoneidade moral; b)
disciplina; c) dedicação ao trabalho; d) equilíbrio e eficiência no desempenho das funções” (artigo 39).
Compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público, no biênio de prova, promover a apuração dos requisitos
de prova, devendo, quando oportuno, encaminhar ao Conselho Superior do Ministério Público relatório
circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional dos Promotores de Justiça em estágio probatório,
concluindo, pela sua confirmação ou não na carreira (artigo 40). Na hipótese de a conclusão do relatório ser
pelo vitaliciamento, e não havendo impugnação da proposta, a confirmação na carreira será declarada
mediante portaria do Procurador-Geral de Justiça (§ 1° do artigo 40). Se a conclusão do relatório for
desfavorável ao vitaliciamento, o Conselho Superior do Ministério Público ouvirá, no prazo de dez dias, o
interessado, assegurando-lhe a ampla defesa (§ 2° do artigo 40). Esgotado o prazo para defesa, com ou sem
ela, e produzidas as provas requeridas, o Conselho Superior do Ministério Público decidirá pelo voto de dois
terços dos seus membros, excluído da votação o Corregedor-Geral do Ministério Público (§ 3° do artigo 40). O
procedimento de impugnação do vitaliciamento de Promotor de Justiça em estágio probatório será
instaurado e processado pelo Conselho Superior do Ministério Público, por proposta de qualquer órgão ou
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membro de Instituição (artigo 41). O prazo para apresentação da impugnação será de dez dias, a contar da
publicação do recebimento do relatório de apuração pelo Conselho Superior do Ministério Público (§ 1° do
artigo 41). Das decisões do Conselho Superior do Ministério Público, nos procedimentos de impugnação de
vitaliciamento, caberá recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça, que as confirmará ou não, no prazo de
trinta dias a contar do recebimento dos autos (§ 3° do artigo 41). Confirmada a decisão do Conselho Superior
do Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, mediante portaria, demitirá o Promotor de Justiça não
confirmado na carreira (§ 4° do artigo 41). Durante a tramitação do procedimento de impugnação de
vitaliciamento, o membro do Ministério Público perceberá vencimentos integrais, contando-se, para todos os
efeitos, o tempo de exercício funcional, no caso de vitaliciamento (§ 5° do artigo 41). Durante o estágio
probatório, o membro do Ministério Público terá exercício obrigatório no cargo para o qual foi nomeado,
ressalvadas, exclusivamente, as hipóteses de remoção e promoção (artigo 42).
O Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Alagoas, por sua vez, prevê
que, no curso do biênio de prova, o membro do Ministério Público terá o seu trabalho e a sua conduta
avaliada pelo Corregedor-Geral (artigo 30). A Secretaria-Geral fará o controle do tempo de efetivo exercício
do Promotor de Justiça em estágio probatório, para fins de vitaliciamento, comunicando ao Corregedor-Geral
quando faltaram dois meses para o decurso do biênio (§ 2° do artigo 30). Dispõe, ainda, o Regimento Interno
da Corregedoria-Geral do Ministério Público de Alagoas que, na avaliação do trabalho e da conduta do
membro do Ministério Público em estágio probatório, serão considerados, além dos critérios dispostos na Lei
Complementar n.° 15/96, os que seguem: a) a presteza e a segurança nas suas manifestações processuais; b)
eficiência no desempenho de suas funções, verificadas através das referências dos Procuradores de Justiça
em inspeção permanente, dos elogios insertos em julgados dos Tribunais, da publicação de trabalhos
forenses da sua autoria e das observações feitas em correições e visitas de inspeção; c) o número de vezes
que já tenha participado de listas de promoção ou remoção; d) a frequência e o aproveitamento em cursos
oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento; e) o aprimoramento de sua cultura jurídica, através da
publicação de livros, teses, estudos, artigos e a obtenção de prêmios relacionados com sua atividade
funcional; f) a participação nas atividades da Promotoria de Justiça a que pertença e a contribuição para
consecução dos objetivos definidos pela Administração Superior do Ministério Público; g) a atuação
comunitária para prevenir ou resolver conflitos (artigo 31, incisos I e VII). Durante o período do estágio
probatório, o membro do Ministério Público remeterá à Corregedoria-Geral, na forma disciplinada em ato do
Corregedor-Geral, relatório de suas atividades, acompanhado de cópias impressas de trabalhos jurídicos e
peças que possam influir na avaliação de seu desempenho funcional (artigo 32). Os relatórios de atividades e
as cópias dos trabalhos jurídicos serão examinados pelos Promotores de Justiça componentes da Assessoria
da Corregedoria-Geral, em até três meses do seu recebimento, os quais farão relatório acerca do
desempenho funcional do Promotor de Justiça em estágio probatório, consignando, entre outros dados, a
forma gráfica, a qualidade da redação, a adequação técnica, a sistematização lógica, o nível de persuasão e o
conteúdo jurídico, assim como suas conclusões, recomendações e sugestões a serem submetidas ao
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Corregedor-Geral (parágrafo único do artigo 32). O Corregedor-Geral, dois meses antes de decorrido o biênio,
fará relatório circunstanciado acerca da atuação funcional do membro do Ministério Público em estágio
probatório, concluindo, fundamentadamente, pelo vitaliciamento ou não (artigo 34). O Corregedor-Geral
poderá propor ao Conselho Superior do Ministério Público o não vitaliciamento do membro do Ministério
Público em estágio probatório antes do prazo de dois meses previsto no Regimento Interno (artigo 34,§ 2°).
O Corregedor-Geral editou, também, o Ato Normativo n.° 02/2014, de 03 de janeiro de 2014, que dispôs
sobre o regulamento do estágio probatório dos membros do Ministério Público de Alagoas. Tal ato
normativo, a grosso modo, reproduz dispositivos da Lei Complementar n.° 15/96 e do próprio Regimento
Interno da Corregedoria-Geral. Destaca-se, apenas, o artigo 6°, que disciplina as peças a serem remetidas
pelos Promotores de Justiça em estágio probatório, a saber:
“Artigo 6°. Durante o período de estágio probatório, o membro do Ministério Público remeterá à
Corregedoria-Geral, trimestral, relatório de suas atividades, acompanhado de cópias impressas ou
digitalizadas de trabalhos jurídicos e peças que possam influir na avaliação de seu desempenho funcional dos
seguintes trabalhos:
I – na área criminal:
a. pedidos de arquivamento de inquérito policial;
b. denúncias, aditamentos, incluindo as cotas introdutórias;
c. alegações finais;
d. razões e contrarrazões;
e. atas de julgamento pelo Tribunal do Júri e certidão cartorária contendo o número total de sessões
realizadas no mês, com indicação do Promotor de Justiça que delas participou;
f.

atos praticados de competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais;

g. relatórios de atuação do controle externo da atividade policial e estabelecimentos prisionais;
h. outras manifestações consideradas importantes.
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.
III – Área da Infância e Juventude
a. representações, aditamentos, remissões e arquivamentos;
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b. petições iniciais, pareceres e memoriais;
c. razões e contrarrazões de recursos e embargos;
d. relatórios de inspeção em programas de acolhimento institucional que atendam crianças e/ou
adolescentes;
e. relatórios de inspeção em programas de atendimento socioeducativo que atendam adolescentes;
f.

outras manifestações consideradas importantes.

IV – na área de interesse difusos e coletivos:
a. portarias de instauração de procedimentos preparatório e/ou inquérito civil;
b. promoções de arquivamento e indeferimentos de representações;
c. promoções de arquivamento de notícias de fato;
d. termos de ajustamento de conduta;
e. petições iniciais de ações civis públicas;
f.

memoriais, pareceres razões e contrarrazões de recursos;

g. participação em palestras, audiências públicas, reuniões diversas, grupos de trabalho afetos às
diversas áreas de atuação do Ministério Público;
h. atuação junto à comunidade, às áreas de infância e juventude, à saúde, à educação, ao meio
ambiente, à defesa do consumidor, à defesa dos portadores de necessidades especiais, à defesa do idoso, à
defesa da probidade e ao controle da sonegação fiscal;
i.

outras manifestações consideradas importantes.”

As peças são encaminhadas pelos Promotores de Justiça via arquivo digital. No entanto, nos diplomas
normativos de regência, não há prazo estabelecido para tal “facere”.
São três Promotores de Justiça que assessoram o Corregedor-Geral. Há uma vinculação do PromotorCorregedor ao Promotor de Justiça em estágio probatório. Sobre o tema, consta do artigo 9° do Ato
Normativo Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Alagoas: “Os
relatórios de atividades e as cópias dos trabalhos jurídicos serão examinados pelos Promotores de Justiça
componentes da Assessoria Técnica da Corregedoria-Geral, em até três meses do seu recebimento, os quais
farão relatório acerca do desempenho funcional do Promotor de Justiça em estágio probatório, consignando,
entre outros dados, a forma gráfica, a qualidade da redação, a adequação técnica, a sistematização lógica, o
nível de persuasão e conteúdo jurídica, assim como suas conclusões, recomendações e sugestões, a serem
submetidas ao Corregedor-Geral.”
Embora conste das pastas do estágio probatório certidões judiciais relativas aos plenários do Tribunal do Júri
realizados, não há uma obrigatoriedade legal ou normativo no sentido de que o Promotor de Justiça em
estágio probatório tenha que, efetivamente, durante o biênio, realizar trabalhos de plenário.
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Como já pontuado, nos termos do Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público de
Alagoas, compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público remeter, com antecedência mínima de dois
meses antes do término do estágio probatório, relatório circunstanciado e individualizado sobre a atividade
funcional e a conduta do vitaliciando, propondo, motivadamente, o seu vitaliciamento ou o seu não
vitaliciamento. O processamento e julgamento do vitaliciamento ou da impugnação se dará, garantido o
exercício do contraditório e da ampla defesa, no âmbito do Conselho Superior. Cabe recurso, da decisão do
Conselho Superior, ao Colégio de Procuradores, que a confirmará ou não no prazo de trinta (30) dias. É
recomendável que o Corregedor-Geral, assim, leve a efeito a impugnação do estágio probatório cerca de, no
mínimo, noventa (90) dias antes do transcurso do biênio.
Não há, no histórico do Ministério Público do Estado de Alagoas, notícia de não vitaliciamento de Membro
em estágio probatório.
Não há previsão na legislação de regência – Lei Complementar ou Regimento Interno – da realização de
inspeções/correições nos Promotores de Justiça em estágio probatório. Os Promotores de Justiça em estágio
probatório são inspecionados eventualmente por ocasião da elaboração do calendário de inspeções.
Não há avaliação psicológica ou psiquiátrica dos Promotores de Justiça ao longo do estágio probatório. Há
avaliação psicológica ou psiquiátrica por ocasião do concurso de ingresso, mas a Corregedoria-Geral não é
informada do conteúdo do laudo.
Há prévio curso de formação dos Promotores de Justiça em estágio probatório com uma semana de duração
patrocinado pela Procuradoria-Geral de Justiça. Neste curso, a Corregedoria-Geral teve à sua disposição
apenas um dia.
A título de ilustração, transcreve-se conclusão de relatório de acompanhamento de estágio probatório do
Promotor de Justiça Carlos Davi Lopes Correia Lima, quinto trimestre, a saber:

“SUGESTÕES: O Promotor de Justiça deverá zelar pelo cumprimento dos deveres funcionais, previstos na lei e
no Ato Normativo CGMP/AL n.° 02/14, em especial pela idoneidade moral, disciplina, dedicação ao trabalho e
equilíbrio e eficiência no desempenho de suas funções.
“RECOMENDAÇÕES: 1° Tendo em vista que são considerados como de efetivo exercício, para todos os
efeitos legais, exceto para vitaliciamento, os dias em que o membro do Ministério Público estiver afastado
de suas funções, inclusive férias usufruídas (artigo 67, inciso II, da Lei Complementar n.° 15/96);
considerando o disposto no Ato Conjunto PGJ e CGMP n.° 01/2013, deverá o Promotor de Justiça
comunicar a esta CGMP/AL os casos de afastamento das funções previstos na mencionada Lei
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Complementar n.° 15/96, bem como atender às demais determinações contidas no salientado Ato
Conjunto n.° 01/2013.
CONCLUSÕES: Conforme os documentos carreados aos autos, verificamos que o Promotor de Justiça
Carlos Davi Lopes Correia Lima exerce regularmente o seu mister, tendo os seus trabalhos jurídicos forma
gráfica, redação, adequação técnica, sistematização lógica, nível de persuasão e conteúdo jurídico de boa
qualidade, demonstrando, até a presente data, conhecimento técnico, equilíbrio e eficiência no
desempenho das funções.”
Importa destacar que seis Promotores de Justiça em estágio probatório estão autorizados a residir fora da
sede da Promotoria. Os outros dois Promotores de Justiça em estágio probatório foram removidos
recentemente e já solicitaram autorização ao Procurador-Geral de Justiça para que também possam residir
em outra localidade que não a sede da Promotoria de Justiça.
A contagem do tempo de serviço para efeitos do estágio probatório é feita com base no artigo 67, incisos, da
Lei Estadual 15/96, não sendo computado para efeitos de vitaliciamento: a) férias, b) período de trânsito, c)
disponibilidade remunerada em caso de afastamento decorrente de punição, d) licenças em geral, e)
exercício do cargo de presidente da associação representativa da classe, f) designação do Procurador-Geral
de Justiça para realização de atividade de relevância para a instituição. Em casos tais, também, recomendável
a aplicação do artigo 53 da Lei Federal n.° 8.625/93. O controle das causas suspensivas do estágio probatório
é feito pela Assessoria da Corregedoria-Geral do Ministério Público através das informações prestadas pelo
próprio Promotor de Justiça e processadas e anotadas em setor próprio.
O acompanhamento do estágio probatório é registrado em processo próprio, individual, em sistema
informatizado da CGMP/AL (artigo 5º do Ato Normativo CGMP/AL nº002/14).
Encontram-se em acompanhamento de estágio probatório os membros abaixo:

MEMBRO
CLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO:
ATO DE NOMEAÇÃO:
UNIDADE
DATA DA PUBLICAÇÃO OFICIAL:

CARLOS DAVI LOPES CORREIA LIMA
1º Colocado da lista ESPECIAL (Concurso 2014)
Ato de Nomeação nº 024/2014
Promotoria de Justiça de Porto de Pedras
D.O.E de 29 de maio de 2014
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DATA DA POSSE:
DATA DA ENTRADA EM EXERCÍCIO:

MEMBRO
CLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO:
ATO DE NOMEAÇÃO:
UNIDADE
DATA DA PUBLICAÇÃO OFICIAL:
DATA DA POSSE:
DATA DA ENTRADA EM EXERCÍCIO:

MEMBRO
CLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO:
ATO DE NOMEAÇÃO:
UNIDADE
DATA DA PUBLICAÇÃO OFICIAL:
DATA DA POSSE:
DATA DA ENTRADA EM EXERCÍCIO:

MEMBRO
CLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO:
ATO DE NOMEAÇÃO:

06 de junho de 2014
16 de junho de 2014

MARLLISSON ANDRADE SILVA
1º Colocado da Lista ESPECIAL (concurso 2014)
Ato de Nomeação nº 024/2014
Promotoria de Justiça de Paripueira
D.O.E de 29 de maio de 2014
06 de junho de 2014
16 de junho de 2014

PAULO HENRIQUE DA SILVA AGUIAR
2º Colocado da lista geral (Concurso 2014)
Ato de Nomeação nº 025/2014
Promotoria de Justiça de Igaci
D.O.E de 29 de maio de 2014
06 de junho de 2014
16 de junho de 2014

WESLEY FERNANDES OLIVEIRA
3º Colocado da lista geral (Concurso 2014)
Ato de Nomeação nº 026/2014
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UNIDADE
DATA DA PUBLICAÇÃO OFICIAL:
DATA DA POSSE:
DATA DA ENTRADA EM EXERCÍCIO:

MEMBRO
CLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO:
ATO DE NOMEAÇÃO:
UNIDADE
DATA DA PUBLICAÇÃO OFICIAL:
DATA DA POSSE:
DATA DA ENTRADA EM EXERCÍCIO

MEMBRO
CLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO:
ATO DE NOMEAÇÃO:
UNIDADE
DATA DA PUBLICAÇÃO OFICIAL:
DATA DA POSSE:
DATA DA ENTRADA EM EXERCÍCIO:

MEMBRO
CLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO:

Promotoria de Justiça de Girau do Ponciano
D.O.E de 29 de maio de 2014
06 de junho de 2014
16 de junho de 2014

ELOA CARVALHO DE MELO
4ª Colocada da lista geral (Concurso 2014)
Ato de Nomeação nº 027/2014
Promotoria de Justiça de São Brás
D.O.E de 29 de maio de 2014
06 de junho de 2014
16 de junho de 2014

PAULO ROBERTO MELO ALVES
5º Colocado da lista geral (Concurso 2014)
Ato de Nomeação nº 028/2014
Promotoria de Justiça de Igreja Nova
D.O.E de 29 de maio de 2014
06 de junho de 2014
16 de junho de 2014

VINICIUS FERREIRA CALHEIROS ALVES
6º Colocado da lista geral (Concurso 2014)
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ATO DE NOMEAÇÃO:
UNIDADE
DATA DA PUBLICAÇÃO OFICIAL:
DATA DA POSSE:
DATA DA ENTRADA EM EXERCÍCIO:

MEMBRO
CLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO:
ATO DE NOMEAÇÃO:
UNIDADE
DATA DA PUBLICAÇÃO OFICIAL:
DATA DA POSSE:
DATA DA ENTRADA EM EXERCÍCIO:

Ato de Nomeação nº 029/2014
Promotoria de Justiça de Passo de Camaragibe
D.O.E de 29 de maio de 2014
06 de junho de 2014
16 de junho de 2014

THIAGO CHACON DELGADO
7º Colocado da lista geral (Concurso 2014)
Ato de Nomeação nº 030/2014
Promotoria de Justiça de Paulo Jacinto
D.O.E de 29 de maio de 2014
06 de junho de 2014
16 de junho de 2014

Observações/Sugestões:
1° É fundamental que os Promotores de Justiça em estágio probatório, ao longo do biênio, sejam submetidos,
ao menos, a uma inspeção/correição.
2° Cuidar para que todos os Promotores de Justiça ao longo do estágio probatório realizem trabalhos no
Plenário do Tribunal do Júri.
3° Conferir à Corregedoria-Geral papel de protagonista no estágio de formação com os Promotores de Justiça
em estágio probatório.
4° Estabelecer no Ato Normativo que dispõe sobre o regulamento de estágio probatório dos membros do
Ministério Público do Estado de Alagoas prazo para que os Promotores de Justiça encaminhem, via arquivo
digital, as peças de que tratam o artigo 6°, incisos, do referido Ato. Sugere-se o prazo de dez (10) dias após o
término do trimestre.
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5° Alterar a Lei Complementar n.° 15/96, no seu § 3° do artigo 41, explicitando que o Corregedor-Geral do
Ministério Público pode recorrer das decisões do Conselho Superior que decidir pelo vitaliciamento contra a
sua proposta de não vitaliciar.
6° Alterar o Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público, no “caput” do artigo 34, para
que o relatório circunstanciado da Corregedoria-Geral do Ministério Público seja remetido ao Conselho
Superior do Ministério Público no prazo mínimo de noventa (90) dias antes do final do biênio, viabilizando,
com isso, em termos de prazo, eventual recurso ao Colégio de Procuradores.
7° É recomendável que ao longo do estágio probatório os Promotores de Justiça tenham acompanhamento
psicológico/psiquiátrico.
8° Considerando que os Promotores de Justiça em estágio probatório estão autorizados a residir fora da sede
da Promotoria, ou em vias de obter tal autorização, é conveniente ampliar, no âmbito da Corregedoria
Nacional, os elementos de cognição sobre tal “thema”, mormente porque há indícios no sentido de que a
exceção de que trata a Constituição Federal é indevidamente ampliada pelos marcos regulatórios editados no
âmbito dos Estados – no caso específico de Alagoas, autoriza-se a moradia fora da sede da Promotoria para
distância de até 90km. Consta do artigo 3°, inciso III, do Ato Conjunto PGJ e CGMP n.° 01/2008:
“Artigo 3° - O membro do Ministério Público interessado em obter autorização para residir fora
da localidade em que exercer a titularidade de seu cargo deverá apresentar ao ProcuradorGeral de Justiça requerimento em que:
(...)
III – comprove distar a sede da comarca em que exerça a titularidade no máximo 90 (noventa)
quilômetros da localidade em que pretenda fixar residência."
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. “ Esta Corregedoria-Geral agradece as observações/sugestões, constantes
ao final do item sob análise, em subitens, acrescentando que tomará as seguintes providências:

- Item 11, subitens 1, 2 e 4 - O Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado de Alagoas editou novo Ato
Normativo, acrescentando no regulamento do estágio probatório as sugestões: a) que ao longo do biênio do
estágio probatório os Promotores de Justiça serão submetidos, ao menos, a uma correição ordinária, sem
prejuízo das correições ordinárias previstas no artigo 36, I, do Regimento Interno da CGMP/AL (artigo 10º); b)
que todos os Promotores de Justiça, ao longo do estágio probatório, realizem trabalhos no plenário do
Tribunal do Júri (artigo 11º); c) que os Promotores de Justiça em estágio probatório, no prazo de 10 (dez)
dias, após o término de cada trimestre, encaminhem, via arquivo digital, as peças e certidões cartorárias que
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possam influir na avaliação de seu desempenho funcional, nos parâmetros previstos no artigo 6º do referido
Ato (artigo 6º); ( ANEXO 05).

- Item 11, subitem 3)- Considerando que o curso de formação de Promotores de Justiça em Alagoas é
promovido pela Procuradoria-Geral de Justiça, sem qualquer consulta à Corregedoria-Geral do Ministério
Público, restou-nos expedir Ofício nº 283/2016 ao PGJ, informando a sugestão apresentada por Vossa
Excelência, no Relatório Preliminar de Inspeção, encaminhado a esta CGMP/AL, pela Corregedoria Nacional
do Ministério Público. ( ANEXO 06)

- Item 11, subitem 5)- Da leitura do §3º do artigo 41 da Lei Complementar nº15/96 constatamos que está
prevista a possibilidade do Corregedor-Geral do Ministério público poder recorrer das decisões do Conselho
Superior que decidir pelo vitaliciamento, contra a sua proposta de não vitaliciar, senão vejamos:

Art. 41 - O procedimento de impugnação do vitaliciamento de Promotor de justiça em
estágio probatório será instaurado e processado pelo Conselho Superior do Ministério
Público, por proposta de qualquer órgão ou membro da Instituição.
§ 1º - O prazo para apresentação da impugnação será de dez dias, a contar da publicação do
recebimento do relatório de apuração pelo Conselho Superior do Ministério Público.
§ 2º - Aplicar-se-á ao procedimento de impugnação de vitaliciamento, no que couber, o
disposto nos parágrafos segundo e terceiro do artigo anterior.
§ 3º - Das decisões do Conselho Superior do Ministério Público nos procedimentos de
impugnação de vitaliciamento caberá recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça, que as
confirmará ou não, no prazo de trinta dias a contar do recebimento dos autos. (grifos
nossos)

Deste modo, esta CGMP/AL agradece a sugestão de alteração do §3º do artigo 41º, da Lei Complementar
nº15/96, porém, com o devido respeito, entende que tal previsão existe no referido parágrafo, sendo
dispensável tal alteração, não causando qualquer prejuízo à eventual recurso por parte desta CGMP/AL, das
decisões do Conselho Superior que decidir pelo vitaliciamento, contra a proposta do Corregedor-Geral de não
vitaliciar. Caso tal argumento não seja aceito, nos prontificamos a oficiar ao Presidente do Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado de Alagoas, solicitando a referida alteração.

- Item11, subitem 6)- No que pertine à sugestão de alteração do prazo mínimo de 90 (noventa) dias, antes do
final do biênio, para a remessa do relatório circunstanciado ao Conselho Superior do Ministério Público,
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constante no artigo 34º, caput, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado
de Alagoas, informamos que a referida alteração está sendo realizada nos moldes propostos, sendo
encaminhada posteriormente a Vossa Excelência. Ressaltamos que a modificação do prazo, sugerido neste
subitem, foi objeto de modificação no artigo 14º do Ato Normativo que regulamenta o estágio probatório dos
Promotores de Justiça no Estado de Alagoas.

- Item 11, subitem 7)- No tocante à observação/sugestão de que ao longo do estágio probatório os
Promotores de Justiça tenham acompanhamento psicológico/psiquiátrico, ressaltamos que os candidatos
aprovados no recente concurso público para ingresso à carreira ministerial foram submetidos à entrevista e
exame psicotécnico. Além disso, o Ministério Público do Estado de Alagoas não possui médicos no quadro de
servidores, nem previsão de nomeação dos referidos profissionais, ressaltando o reduzido orçamento
institucional. Deste modo, agradecemos à observação/sugestão apresentadas, no entanto, com todo o
respeito, deixaremos de aplicá-la em virtude dos argumentos salientados. Caso as justificativas apresentadas
não sejam aceitas por Vossa Excelência, aguardamos sugestões para tentarmos viabilizar a implementação do
acompanhamento psicológico/psiquiátrico durante o estágio probatório.

12. CORREIÇÕES E INSPEÇÕES
12.1. Inspeções (regulamentação interna e periodicidade): Conforme o Regimento Interno da CGMP/AL, há
inspeção permanente, inspeção nas Promotorias de Justiça e inspeções nas Procuradorias de Justiça.
A inspeção permanente será procedida pelo Procurador-Geral e pelos Procuradores de Justiça nos autos em
que oficiarem, quando do exame das manifestações lançadas pelos Promotores de Justiça que neles tenham
atuado (artigo 39 do Regimento Interno da CGMP/AL).
A inspeção nas Promotorias de Justiça será realizada, a critério do Corregedor-Geral do Ministério Público,
sempre que houver necessidade, tendo por finalidade a verificação de sua organização administrativa, a
aferição do acúmulo de serviço, das condições de trabalho, conduta pessoal e do desempenho das funções
pelo Promotor de Justiça que por ela estiver respondendo, seja titular ou designado (artigo 36, I, do
Regimento Interno da CGMP/AL).
A inspeção nas Procuradorias de Justiça tem o objetivo de fiscalizar a atividade funcional desenvolvida nas
Procuradorias de Justiça, com periodicidade de 03 (três) anos, pelo menos (artigo 52, combinado com o
artigo 36, I, do Regimento Interno da CGMP/AL).

12.2. Correições (regulamentação interna e periodicidade): Conforme o Regimento Interno da CGMP/AL, há
correição ordinária e correição extraordinária. A correição ordinária, objetivando fiscalizar a atividade
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funcional nas Promotorias de Justiça, com periodicidade de 03 (três) anos, pelo menos (artigo 45, combinado
com o artigo 36, I, do Regimento Interno da CGMP/AL).
A correição extraordinária será realizada, sempre que houver necessidade, por deliberação do ProcuradorGeral de Justiça ou do Conselho Superior do Ministério Público, de ofício ou em face de notícias ou
reclamações relativas a falhas, omissões ou abusos que possam comprometer a atuação do Órgão, o prestígio
da Instituição ou a regularidade de suas atividades (artigo 51, combinado com o artigo 36, I, do Regimento
Interno da CGMP/AL).

12.3. Metodologia de planejamento das inspeções e correições (sistema eletrônico, relatório preliminar,
etc): Não há sistema eletrônico de controle das inspeções e correições. A inspeção nas Procuradorias de
Justiça e as correições ordinárias nas Promotorias de Justiça são realizadas com periodicidade de 03 (três)
anos, pelo menos, obedecendo o calendário estabelecido pela Corregedoria-Geral do Ministério Público de
Alagoas (artigos 45 e 52, combinados com o artigo 36, I, do Regimento Interno da CGMP/AL). O procedimento
adotado na organização dos trabalhos, inicia-se com a publicação do edital e, posteriormente, é formado um
processo correicional onde são acostados todos os documentos inerentes a atividade fiscalizatória e
orientativa do Corregedor-Geral, ao final, lavrando-se relatório e encaminhado cópia ao membro
correicionado e/ou inspecionado e, por final, cópia ao Presidente do Conselho Superior do Ministério Público.
Por amostragem, a equipe de inspeção analisou o Processo n.° CGMP-560/2015, referente à correição
realizada em 26/01/16 na 5ª Promotoria de Justiça de Arapiraca. O Edital de Correição Ordinária n.° 001/2016
foi publicado no D.O.E. de 09/11/15. Após realizada a correição, é realizado relatório detalhado, no qual é
atribuído um conceito sobre o desempenho funcional do promotor de justiça. Referido relatório é
encaminhado ao CSMP e ao interessado.
12.4. Acesso a sistema de controle e registro dos feitos judiciais e extrajudiciais: No momento da inspeção
e/ou correição a equipe da corregedoria local tem acesso aos feitos judiciais e extrajudiciais, seja processo
virtual, seja processo físico.

12.5. Aspectos avaliados nas inspeções e correições (residência na comarca, atendimento ao público,
observância aos prazos legais, atuação extrajudicial, controle externo da atividade policial, controle dos
plenários do Tribunal do Júri, etc.): Conforme o estabelecido no Regimento interno da Corregedoria-Geral do
Ministério Público do Estado de Alagoas, nas inspeções nas Procuradorias de Justiça e correições nas
Promotorias de Justiça, verifica-se a regularidade do serviço, o zelo, a eficiência e a assiduidade do
Procurador de Justiça/Promotor de Justiça no exercício de suas funções, o cumprimento das obrigações
legais, portarias, circulares, provimentos, resoluções e outras determinações da Procuradoria-Geral de
Justiça, da Corregedoria-Geral do Ministério Público, do Colégio de Procuradores de Justiça, do Conselho
Superior do Ministério Público e do Conselho Nacional do Ministério Público, além da sua participação em
atividades comunitárias, prevenindo ou dirimindo conflitos, participando de reuniões, palestras, audiências

26

CORREGEDORIA NACIONAL

públicas, sua contribuição para a consecução dos objetivos definidos pela Administração Superior do
Ministério Público, assim como sua conduta pessoal (artigos 45 e 52 do Regimento Interno da CGMP/AL).

13. RESOLUÇÕES DO CNMP
13.1. Controle Externo da Atividade Policial (Res. nº 20/CNMP): O procedimento adotado pela Corregedoria
do MP/AL para o cumprimento de todas as resoluções ocorre da seguinte forma: É instaurado um
procedimento na corregedoria denominado “Processo de acompanhamento de resolução”. A partir daí, é
feito pela Corregedoria-Geral um acompanhamento em relação à periodicidade de cada resolução. É
encaminhado pela corregedoria um e-mail circular informando aos membros a necessidade de realizar a
visita e encaminhar os formulários no prazo. Após, é feita uma tabela com as entidades, o município, as
promotorias, o promotor responsável e a situação. Verificado que existe pendência no sistema, é
encaminhado um e-mail com uma primeira cobrança. Permanecendo a pendência é encaminhado um e-mail
informando que a pendência deve ser sanada sob pena de instauração de “pedido de informações”. No caso
específico da resolução 20, foi instaurado o Processo CGMP/AL nº 84/2016. Conforme documentos
encaminhados pela Comissão do Sistema Prisional, controle externo da atividade policial e segurança pública,
117 entidades tiveram o formulário enviado e 18 não tiveram o formulário enviado em relação à primeira
visita de 2015. Quanto à segunda visita, 97 entidades tiveram o formulário enviado e 38 não tiveram. Quanto
ao formulário de visita técnica à unidade de medicina legal estadual, a única entidade teve o formulário
encaminhado em relação à 1ª visita de 2015 e da 2ª visita. Quanto ao formulário de visita técnica à unidade
de perícia criminal estadual, as 3 entidades do Estado tiveram seu formulário enviado em relação às duas
visitas. Ocorre que, em relação à primeira visita do primeiro semestre de 2015, na data de hoje (05/04), de
acordo com o extrato retirado do sistema de controle de resoluções do CNMP, existem 13 pendências.
Ocorre que 8 entidades foram desativadas e 3 funcionam em outros distritos. Existe apenas uma pendência
em relação à promotoria de Canapi que foi desativada através da resolução nº 7 de 24 de agosto de 2015 que
passou a pertencer à promotoria de mata grande. Além disso, o promotor responsável responde a pedido de
informações na corregedoria. Importante esclarecer que existem 4 corregedorias que funcionam junto e
estão individualizadas no sistema gerando uma inconsistência. Foi juntado, na oportunidade, documentação
encaminhada à Comissão do Sistema Prisional do CNMP solicitando a alteração do sistema no que concerne à
atualização da relação de delegacias estaduais que foram desativadas no total de 5 (cinco) até o presente
momento.

13.2. Interceptação telefônica (Res. nº 36/CNMP): O acompanhamento é realizado através de contato
permanente com os membros e, para tanto, foi instaurado o Processo CGMP/AL nº 82/2016. A rotina é a
seguinte: o promotor que solicitou a interceptação no mês encaminha por e-mail ou fisicamente a
informação. A corregedoria é a responsável pela alimentação dos dados no sistema.
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13.3. Cronograma de inspeções e correições (Res. nº 43/CNMP):

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

Data

1ª Promotoria de Justiça de Arapiraca

12.01.2016

2ª Promotoria de Justiça de Arapiraca

12.01.2016

3ª Promotoria de Justiça de Arapiraca

14.01.2016

4ª Promotoria de Justiça de Arapiraca

14.01.2016

5ª Promotoria de Justiça de Arapiraca

26.01.2016

6ª Promotoria de Justiça de Arapiraca

26.01.2016

7ª Promotoria de Justiça de Arapiraca

28.01.2016

8ª Promotoria de Justiça de Arapiraca

28.01.2016

9ª Promotoria de Justiça de Arapiraca

23.02.2016

10ª Promotoria de Justiça de Arapiraca

23.02.2016

39ª Promotoria de Justiça da Capital

24.02.2016

11ª Promotoria de Justiça de Arapiraca

25.02.2016

12ª Promotoria de Justiça de Arapiraca

25.02.2016

1ª Promotoria de Justiça de Penedo

02.03.2016

2ª Promotoria de Justiça de Penedo

02.03.2016

3ª Promotoria de Justiça de Penedo

02.03.2016

4ª Promotoria de Justiça de Penedo

03.03.2016

6ª Promotoria de Justiça de Penedo

03.03.2016

Promotoria de Justiça de Capela

09.03.2016

Promotoria de Justiça de Maribondo

02.03.2016

32ª Promotoria de Justiça da Capital

10.03.2016

10ª Promotoria de Justiça da Capital

11.03.2016
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33ª Promotoria de Justiça da Capital

17.03.2016

1ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos

29.03.2016

2ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos

29.03.2016

3ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos

31.03.2016

5ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos

31.03.2016

29ª Promotoria de Justiça da Capital

08.04.2016

29ª Promotoria de Justiça da Capital

08.04.2016

Promotoria de Justiça de Maragogi

14.04.2016

Promotoria de Justiça de Matriz de Camaragibe

14.04.2016

Promotoria de Justiça de Água Branca

26.04.2016

Promotoria de Justiça de Mata Grande

26.04.2016

Promotoria de Justiça de Piranhas

27.04.2016

65ª Promotoria de Justiça da Capital

29.04.2016

66ª Promotoria de Justiça da Capital

29.04.2016

11ª Promotoria de Justiça da Capital

06.05.2016

31ª Promotoria de Justiça da Capital

13.05.2016

34ª Promotoria de Justiça da Capital

13.05.2016

Promotoria de Justiça de Piaçabuçu

18.05.2016

13ª Promotoria de Justiça da Capital

19.05.2016

12ª Promotoria de Justiça da Capital

20.05.2016

1ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares

24.05.2016

2ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares

24.05.2016

3ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares

25.05.2016

4ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares

25.05.2016

1ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema

01.06.2016
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2ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema

01.06.2016

3ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema

02.06.2016

4ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema

02.06.2016

1ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios

07.06.2016

2ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios

07.06.2016

3ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios

07.06.2016

4ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema

08.06.2016

6ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema

08.06.2016

59ª Promotoria de Justiça da Capital

10.06.2016

60ª Promotoria de Justiça da Capital

10.06.2016

1ª Promotoria de Justiça de Rio Largo

14.06.2016

2ª Promotoria de Justiça de Rio Largo

14.06.2016

3ª Promotoria de Justiça de Rio Largo

15.06.2016

4ª Promotoria de Justiça de Rio Largo

15.06.2016

Promotoria de Justiça de Porto Real do Colégio

21.06.2016

1ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia

12.07.2016

2ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia

12.07.2016

3ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia

12.07.2016

PROCURADORIAS DE JUSTIÇA

Data

1ª Procuradoria Cível

02.05.2016

2ª Procuradoria Cível

02.05.2016

3ª Procuradoria Cível

03.05.2016

4ª Procuradoria Cível

03.05.2016

5ª Procuradoria Cível

04.05.2016

6ª Procuradoria Cível

04.05.2016
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7ª Procuradoria Cível

05.05.2016

8ª Procuradoria Cível

05.05.2016

9ª Procuradoria Cível

09.05.2016

10ª Procuradoria Cível

09.05.2016

1ª Procuradoria Criminal

10.05.2016

2ª Procuradoria Criminal

10.05.2016

3ª Procuradoria Criminal

11.05.2016

4ª Procuradoria Criminal

11.05.2016

5ª Procuradoria Criminal

12.05.2016

6ª Procuradoria Criminal

12.05.2016

7ª Procuradoria Criminal

16.05.2016

Ouvidoria

16.05.2016

13.4. Inspeções em estabelecimentos prisionais (Res. nº 56/CNMP): O acompanhamento é realizado através
de contato permanente com os membros e, para tanto, foi instaurado o Processo CGMP/AL nº 94/2016. Em
relação ao ano de 2015, conforme documentação encaminhada pela Comissão do Sistema Prisional do
CNMP, todos os relatórios foram validados. São 8 (oito) as entidades. O cronograma para preenchimento dos
formulários do ano de 2016 também foi encaminhado, referente ao relatório anual e os relatórios trimestrais.

13.5. Fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e
semiliberdade (Res. nº 67/CNMP): O acompanhamento é realizado através de contato permanente com os
membros, instaurado-se o Processo CGMP/AL nº 92/2016. Conforme memorando da Comissão da Infância
e Juventude do CNMP, as visitas técnicas às unidades de internação do Estado de Alagoas ainda não foram
realizadas, razão pela qual não foi elaborado o relatório correspondente. Em relação ao cumprimento da
resolução referida, hoje existe apenas 1 pendência em relação à unidade de internação de Rio Largo apenas
em relação ao último bimestre. O relatório anual foi encaminhado. Foi encaminhado ofício ao promotor
responsável sendo que ainda está no prazo para o mesmo responder. São 8 unidades. Quanto às unidades
de semiliberdade, existem 2 entidades sendo que não existe pendência em relação aos formulários destas.
Nem do periódico nem do anual.
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. “Quanto à pendência de envio de relatório de visita em unidade de
internação no município de Rio Largo/AL, será aberto pedido de informação ao Membro do Ministério para
apurar a possível falta funcional.
Por fim, informamos que foram nomeados cinco novos promotores de justiça para o quadro do Ministério
Público de Alagoas.” (ANEXO 07).

13.6. Indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares (Res. nº 68/CNMP):
Controle físico colocando o prazo na capa dos autos.

13.7. Inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (Res. nº 71/CNMP):
O acompanhamento é realizado através de contato permanente com os membros e, para tanto, instaurouse o Processo CGMP/AL nº 93/2016. Em relação ao formulário anual de 2015, 22 entidades tiveram o
formulário enviado e 1 entidade não teve o formulário enviado. Em relação aos periódicos, no 2º trimestre,
22 tiveram o formulário enviado e 1 não enviado. Em relação ao 3º trimestre, 23 tiveram o relatório
enviado e 1 não enviado. E o 4º trimestre, 19 enviaram e 5 não enviaram. Importante esclarecer que os
acolhimentos de Maceió são quadrimestrais por se tratar de município com mais de 1 milhão de habitantes.
Já foi solicitada ao CNMP a alteração das entidades de acolhimento de Maceió mas ainda não foi realizada a
alteração solicitada. Foram abertos pedidos de explicações em desfavor de 2 promotores por não
encaminharem os relatórios (Proc. CG nº 134/2016 e 133/2016). O ofício referido foi acostado aos autos
juntamente com extrato do sistema.

13.8. Controle do exercício do magistério (Res. nº 73/CNMP): O acompanhamento é realizado através de
contato permanente com os membros e, para tanto, instauram processo para referido controle. Processo
CGMP/AL nº 59/2016.

14. EM RELAÇÃO A OUTRAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO ÓRGÃO

14.1. Assentos funcionais: não há um sistema informatizado de controle dos assentamentos funcionais no
âmbito da corregedoria. A Diretoria de Pessoal, vinculada à Direção-Geral da PGJ faz o controle dos dados
básicos dos membros em sistema informatizado denominado Histórico Funcional, do qual a corregedoria
não tem acesso direto. Mensalmente, a corregedoria solicita um arquivo PDF com os dados existentes no
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sistema Histórico Funcional para fins de conferência com os dados anotados no BR Office. Na corregedoria,
as anotações são realizadas diretamente no assentamento funcional dos membros através de tabela
editável pelo BR Office, cuja informação é extraída no Diário Oficial do Estado, de ofícios encaminhados por
e-mail, protocolados no Setor de Protocolo da Procuradoria-Geral e/ou da Corregedoria-Geral pelos
próprios Membros. Constam nos assentamentos funcionais dos Promotores de Justiça: 1) os dados
pessoais, atualizados; 2) as referências constantes do pedido de inscrição no concurso de ingresso; 3) as
informações relativas à movimentação na carreira, às designações e aos afastamentos durante o estágio
probatório; 4) alusão aos documentos e trabalhos enviados à Corregedoria-Geral; 5) as anotações
resultantes da fiscalização permanente dos Procuradores de Justiça e as referências em julgados dos
Tribunais por eles enviadas; 6) as observações feitas em correições, vistorias ou visitas de inspeção; 7) as
sindicâncias e os procedimentos administrativos instaurados, com sua respectiva conclusão. 8) as
referências elogiosas e de demérito determinadas pelos órgãos da Administração Superior, bem como as
penas disciplinares impostas; 9) o desempenho de cargos e funções nos órgãos da Administração Superior.
As anotações, quando importarem em demérito, serão comunicadas ao membro do Ministério Público
interessado, que poderá apresentar explicações ao Corregedor-Geral, no prazo de 30 (trinta) dias, e serão
anotadas nos assentamentos funcionais.

14.2. Expedição de atos, portarias e recomendações: Quando necessário visando, orientar e fiscalizar a
atividade-fim dos membros do Ministério Público, todos os atos têm ampla divulgação, no Diário Oficial do
Estado e no site do Ministério Público, na seção da Corregedoria-Geral e, por fim, são enviados por e-mail a
todos os membros. Na página da Corregedoria-Geral estão disponíveis as normas, atos e informações.

14.3. Controle de estagiários: Não tem atribuição.

14.4. Controle disciplinar de servidores: Não tem atribuição.

14.5. Manifestações nas autorizações de residência fora da comarca: O Ato Normativo Conjunto PGJ e
CGMP nº 002/2011 disciplina, no plano local, a residência na Comarca pelos Membros do Ministério Público
havendo disposição expressa da oitiva prévia da Corregedoria-Geral nos requerimentos de autorização para
residir fora do Município de lotação. O acompanhamento é realizado através de Processos individuais dos
membros e, em um panorama geral, através do Processo CGMP/AL nº 83/2016. Atualmente, 31 (trinta e um)
membros estão autorizados a residir fora da comarca de lotação.

14.6. Movimentação de quadro: A movimentação na carreira do Ministério Público de Alagoas dar-se-á por
promoção pelos critérios de antiguidade e merecimento, de forma alternada, nos termos do art. 44 da Lei
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Complementar nº 15/96 e, remoção, pelos critérios de antiguidade, merecimento e por permuta, nos termos
do art. 46 da referida Lei.
O Ministério Público de Alagoas conta com 152 Membros, dos quais 17 Membros Ministeriais compõem a 2ª
instância, e os 135 na 1ª instância, distribuídos pela 1ª entrância, 2ª entrância e 3ª entrância, conforme
tabelas abaixo descritas, onde há um claro de 26 Unidades Ministeriais.

Relação de Antiguidade na 1ª Entrância

Ord.

Nome

Data Base

Anos

Meses

1.

Andreson Charles Silva Chaves

11/02/98

18

1

19

Campo Alegre

2.

Carlos Fernando Barbosa de Araújo

06/01/99

17

2

24

Anadia

3.

Ilda Regina Reis Santos

22/05/00

15

10

8

Messias

4.

Paulo Henrique da Silva Aguiar

16/06/14

1

9

14

Maribondo

5.

Eloá de Carvalho Melo

16/06/14

1

9

14

Junqueiro

6.

Paulo Roberto de Melo Alves Filho

16/06/14

1

9

14

Igreja Nova

7.

Vinícius Ferreira Calheiros Alves

16/06/14

1

9

14

Satuba

8.

Thiago Chacon Delgado

16/06/14

1

9

14

Passo do Camaragibe

9.

Marllisson Andrade Silva

16/06/14

1

9

14

Igaci

10.

Água Branca

11.

Batalha

12.

Boca da Mata

13.

Cacimbinhas

14.

Cajueiro

15.

Chã Preta

16.

Colônia Leopoldina

17.

Feira Grande

18.

Girau do Ponciano

19.

Joaquim Gomes

20.

Limoeiro de Anadia

21.

Major Isidoro

Dias
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22.

Maravilha

23.

Mata Grande

24.

Matriz de Camaragibe

25.

Olho D'Água das Flores

26.

Paripueira

27.

Piaçabuçu

28.

Piranhas

29.

Porto Real do Colégio

30.

Quebrangulo

31.

São José da Tapera

32.

São Sebastião

33.

Taquarana

34.

Teotônio Vilela

35.

Traipu

Relação de Antiguidade na 2ª Entrância
Ord.

Nome

Data Base

Anos

Meses

Dias

Promotoria de Justiça

1.

Carlos Eduardo Baltar Maia

16/10/92

23

5

14

Murici

2.

Edelzito Santos Andrade

07/01/98

18

2

23

Capela

3.

Anderson Cláudio de Almeida Barbosa

17/07/98

17

8

13

Viçosa

4.

Hermann Brito de Araújo Lima Júnior

21/08/98

17

7

9

5ª de São Miguel – Juizado

5.

Jorge José Tavares Dória

29/10/98

17

5

1

Pilar

6.

Stela Valéria Soares de Farias Cavalcanti

26/04/99

16

11

4

2ª de São Miguel

7.

Sóstenes de Araújo Gaia

01/06/99

16

9

29

1ª de Atalaia

8.

Amélia Adriana de Carvalho Campelo

07/12/99

16

3

23

3ª de São Miguel

9.

Salete Adorno Ferreira

16/12/99

16

3

14

3ª de Palmeira dos Índios

10.

Martha Bueno Marques de Pinto

08/11/01

14

4

22

Pão de Açúcar

11.

Gilcele Dâmaso de Almeida Lima

09/04/02

13

11

21

2ª de Coruripe

12.

Francisca Paula de Jesus Lôbo Nobre Santana

20/02/03

13

1

10

Maragogi
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13.

Tácito Yuri de Melo Barros

27/03/03

13

0

3

1ª Porto Calvo

14.

Rita de Cássia de Aguirre Stecconi Silva

04/04/03

12

11

26

1ª de São Miguel dos Campos

15.

Adilza Inácio de Freitas

12/08/03

12

7

18

2ª de União dos Palmares

16.

Carmen Sylvia Nogueira Sarmento

31/05/04

11

9

30

4ª de União dos Palmares

17.

Marcus Aurélio Gomes Mousinho

03/05/05

10

10

27

São José da Lage

18.

Rogério Paranhos Gonçalves

09/05/05

10

10

21

1ª de Palmeira dos Índios

19.

Cíntia Calumby da Silva Coutinho

24/05/05

10

10

6

4ª de Rio Largo

10/08/05

10

7

20

4ª de Santana do Ipanema

20.

Tânia

Cristina

Giacomosi

Cerqueira

Nascimento

21.

João Batista Santos Filho

23/02/06

10

1

7

1ª de Delmiro Gouveia

22.

Magno Alexandre Ferreira Moura

12/06/07

8

9

18

2ª de Rio Largo

23.

Antônio Luiz dos Santos Filho

07/11/08

7

4

23

2ª de Santana do Ipanema

24.

Elísio da Silva Maia Júnior

16/02/09

7

1

14

2ª de Atalaia

25.

Cláudio Luiz Galvão Malta

20/02/09

7

1

10

1ª de Rio Largo

26.

Cláudio José Moreira Teles

26/03/09

7

0

4

2ª de Delmiro Gouveia

27.

Bolívar Cruz Ferro

28/05/09

6

10

2

3ª de Delmiro Gouveia

28.

Antônio Luís Vilas Boas Sousa

20/03/12

4

0

10

3ª de União dos Palmares

29.

Jorge Luiz Bezerra da Silva

08/02/13

3

1

22

São Luiz do Quitunde

30.

Hamilton Carneiro Júnior

30/09/13

2

6

0

1ª de Santana do Ipanema

31.

Fábio Vasconcelos Barbosa

21/02/14

2

1

9

4ª de Palmeira dos Índios

32.

Hylza Paiva Torres de Castro

28/02/14

2

1

2

1ª Coruripe

33.

Sílvio Azevedo Sampaio

10/09/14

1

6

20

2ª de Marechal Deodoro

34.

Luiz Tenório Oliveira de Almeida

11/09/14

1

6

19

3ª de Santana do Ipanema

35.

Adriano Jorge Correia de Barros Lima

24/09/14

1

6

6

2ª Porto Calvo

36.

Jomar Amorim de Moraes

20/10/14

1

5

10

2ª de Palmeira dos Indios

37.

Wesley Fernandes Oliveira

03/11/14

1

4

27

3ª de Rio Largo

38.

Fernando Padilha Alves

05/01/15

1

2

25

6ª de Palmeira dos Indios

39.

Carlos Davi Lopes Correia Lima

02/12/15

0

3

28

1ª de União dos Palmares

Relação de Antiguidade na 3ª Entrância
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Ord.

Nome

Data Base

Anos

Meses

Dias

1.

Maurício André Barros Pitta

23/10/92

23

5

7

2.

George Sarmento Lins Júnior

10/12/93

22

3

20

3.

Sérgio Amaral Scala

24/05/94

21

10

6

4.

Maria Marluce Caldas Bezerra

05/04/95

20

11

25

5.

Neide Maria Camelo da Silva

03/05/95

20

10

27

6.

Lisael de Almeida

12/09/95

20

6

18

04/10/95

20

5

26

7.

Failde

Soares

Ferreira

de

Mendonça

8.

Silvana de Almeida Abreu

12/11/95

20

4

18

9.

Margarida Maria Couto Monte 19/11/95

20

4

11

17/12/95

20

3

13

01/04/96

19

11

29

23/08/96

19

7

7

10.

11.

Kícia

Oliveira

Cabral

de

Vasconcellos
Maria de Fátima de Carvalho
Albuquerque Vilela

Promotoria de Justiça

9ª PJ DA CAPITAL (2ª Promotoria de Justiça Cível de
Atribuição Mista)
18ª PJ DA CAPITAL (2º Cargo da Promotoria de Justiça
Coletiva da Fazenda Estadual)
50ª PJ DA CAPITAL (4ª Promotoria Especializada Criminal)
14ª PJ DA CAPITAL (1º Cargo da Promotoria de Justiça
Coletiva da Fazenda Municipal)
53ª PJ DA CAPITAL (2º Cargo da Promotoria de Justiça
Coletiva Criminal de Atribuição Não Privativa)
10ª PJ DA CAPITAL (Civel Unico Cum Requisitórios)
24ª PJ DA CAPITAL (2º Cargo da Promotoria de Justiça
Coletiva Especializada de Fundações)
45ª PJ DA CAPITAL (11ª Promotoria de Justiça Especial
Cível e Criminal)
34ª PJ DA CAPITAL (6ª de Família)
23ª PJ DA CAPITAL (1º Cargo da Promotoria de Justiça
Coletiva Especializada de Fundações)

29ª PJ DA CAPITAL (1ª Família)

25ª PJ DA CAPITAL (1º Cargo da Promotoria de Justiça
12.

Hélder de Arthur Jucá Filho

Coletiva Especializada de Defesa da Saúde, do Idoso e do
Deficiente.)

13.

14.

Luiz José Gomes Vasconcelos

Luiz de Albuquerque Medeiros
Filho

05/12/96

19

3

25

19/12/96

19

3

11

15.

Isaac Sandes Dias

21/03/97

19

0

9

16.

Sandra Malta Prata Lima

03/06/97

18

9

27

17.

Lina Acioli Lins Gomes

11/09/97

18

6

19

18.

Péricles Gama de Lima Filho

02/10/97

18

5

28

51ª

PJ DA

CAPITAL (6ª Promotoria de Justiça

Especializada Criminal da Capital )

13ª PJ DA CAPITAL (2ª Infância e Juventude)

36ª PJ DA CAPITAL (2ª Promotoria de Justiça Especial
Cível e Criminal das Relações de Consumo)
37ª PJ DA CAPITAL (3ª Promotoria de Justiça Especial
Cível e Criminal)
30ª PJ DA CAPITAL (2ª de Família da Capital)
40ª PJ DA CAPITAL (6ª Promotoria de Justiça Especial
Cível e Criminal)
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19.

20.

Ubirajara Ramos dos Santos

Norma Sueli Tenório de Melo
Medeiros

24/10/97

18

5

6

24/10/97

18

5

6

21.

Sidrack José do Nascimento

24/10/97

18

5

6

22.

Delfino Costa Neto

24/10/97

18

5

6

06/11/97

18

4

24

24.

Maria Cecília Pontes Carnaúba 07/11/97

18

4

23

25.

Jane Braga Quirino Lima

20/11/97

18

4

10

26.

Alba Nívea de Barros Mendes

25/11/97

18

4

5

27/11/97

18

4

3

23.

27.

Francisco Augusto Tenório de
Albuquerque

Alfredo Gaspar de Mendonça
Neto

44ª PJ DA CAPITAL (10ª Promotoria de Justiça Especial
Cível e Criminal)
22ª PJ DA CAPITAL (6º Cargo da Promotoria de Justiça
Coletiva da Fazenda Estadual)
20ª PJ DA CAPITAL (4º Cargo da Promotoria de Justiça
Coletiva da Fazenda Estadual)
41ª PJ DA CAPITAL (7ª Promotoria de Justiça Especial
Cível e Criminal)
6ª PJ DA CAPITAL (3º Cargo da Promotoria. de Justiça
Coletiva Especializada de Defesa do Meio-Ambiente)
19ª PJ DA CAPITAL (3º Cargo da Promotoria de Justiça
Coletiva da Fazenda Estadual)
27ª PJ DA CAPITAL (1ª das Sucessões)
43ª PJ DA CAPITAL (9ª Promotoria de Justiça Especial
Cível e Criminal)

48ª PJ DA CAPITAL (2ª Promotoria Especializada Criminal)

62ª PJ DA CAPITAL (2º Cargo da Promotoria de Justiça
28.

Karla Padilha Rebelo Marques

01/12/97

18

3

29

Coletiva Especializada do Controle Externo da Atividade
Policial e Investigações Especiais)

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Adriana Maria de Vasconcelos
Feijó

Humberto Pimentel Costa

Ana Lúcia Ferreira de Araújo
Tenório
Juçara Tavares Suruagy do
Amaral
Nísia Cunha Rios Cavalcanti
Luciano

Romero

da

Monteiro

Matta

09/12/97

18

3

21

09/12/97

18

3

21

09/12/97

18

3

21

16/12/97

18

3

14

8ª PJ DA CAPITAL (1ª Cível de Atribuição Mista)

23/12/97

18

3

7

Substituto

23/12/97

18

3

7

Substituto

3ª de Arapiraca

35.

Luiz Cláudio Branco Pires

15/01/98

18

2

15

36.

Jamyl Gonçalves Barbosa

21/01/98

18

2

9

32ª PJ DA CAPITAL (4ª de Família da Capital)

12ª PJ DA CAPITAL (2º Cargo da Promotoria de Justiça
Coletiva da Infância e da Juventude)
42ª PJ DA CAPITAL (8º Promotoria de Justiça Especial
Cível e Criminal )

21ª PJ DA CAPITAL (5º Cargo da Promotoria de Justiça
Coletiva da Fazenda Estadual)
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37.

38.

39.

Lavínia Silveira de Mendonça
Fragoso
Carlos Tadeu Vilanova Barros
Viviane Sandes de Albuquerque
Wanderley

5ª PJ DA CAPITAL (2º Cargo da Promotoria. de Justiça

13/03/98

18

0

17

01/06/98

17

9

29

Substituto

09/06/98

17

9

21

11ª de Arapiraca

Coletiva Especializada de Defesa do Meio-Ambiente)

7ª PJ DA CAPITAL (4º Cargo da Promotoria. de Justiça

40.

Wladimir Bessa da Cruz

09/06/98

17

9

21

41.

Alexandra Beurlen

18/06/98

17

9

12

42.

Saulo Ventura de Holanda

16/07/98

17

8

14

43.

Robson Alcântara Falcão

20/07/98

17

8

10

44.

Marcus Rômulo Maia de Mello 03/08/98

17

7

27

04/08/98

17

7

26

06/08/98

17

7

24

1ª de Arapiraca

02/09/98

17

6

28

Marechal Deodoro

06/05/99

16

10

24

13/05/99

16

10

17

45.

46.

47.

48.

49.

Coaracy

José

Oliveira

da

Fonseca
Alberto Tenório Vieira
Maria Aparecida de Gouveia
Carnaúba
Fernanda Maria Moreira de
Almeida Lôbo
Miryã Tavares Pinto Cardoso
Ferro

50.

Carlos Alberto Alves de Melo

04/06/99

16

9

26

51.

Cláudio José Brandão Sá

04/06/99

16

9

26

52.

53.

54.

55.

Micheline

Laurindo

Tenório

Silveira dos Anjos

Carlos Omena Simões

Delma Maria Costa de Azevedo
Pantaleão
Adézia Lima de Carvalho

Coletiva Especializada de Defesa do Meio-Ambiente )
11ª PJ DA CAPITAL (1º Cargo da Promotoria de Justiça
Coletiva da Infância e da Juventude )
9ª de Arapiraca
46ª PJ DA CAPITAL (12ª Promotoria de Justiça Especial
Cível e Criminal )
16ª PJ DA CAPITAL (3º Cargo da Promotoria de Justiça
Coletiva da Fazenda Municipal)
17ª PJ DA CAPITAL (1º Cargo da Promotoria de Justiça
Coletiva da Fazenda Estadual)

15ª PJ DA CAPITAL (2º Cargo da Promotoria de Justiça
Coletiva da Fazenda Municipal)
54ª PJ DA CAPITAL (3º Cargo da Promotoria de Justiça
Coletiva Criminal de Atrib. não Privativa)
63ª PJ DA CAPITAL (1ª Criminal Atribuição Mista)
57ª PJ DA CAPITAL (6º Cargo da Promotoria de Justiça
Coletiva Criminal de Atribuição Não Privativa
26ª PJ DA CAPITAL (2º Cargo da Promotoria de Justiça

04/06/99

16

9

26

Coletiva Especializada de Defesa da Saúde, do Idoso e do
Deficiente.)
60ª PJ DA CAPITAL (2º Cargo da Promotoria de Justiça

26/08/99

16

7

4

03/09/99

16

6

27

2ª de Arapiraca

13/09/99

16

6

17

35ª PJ DA CAPITAL (1ª Promotoria de Justiça Especial

Coletiva Especial Criminal de Infrações de Trânsito )
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Cível e Criminal das Relações de Consumo)

56.

57.

58.

59.

Adivaldo

Batista

de

Souza

Junior
José Carlos Silva Castro
Humberto Henrique Bulhões
Barros Paula Nunes
Vicente

José

Cavalcante

Porciúncula

21/10/99

16

5

9

6ª de Arapiraca

21/10/99

16

5

9

2ª de Penedo

11/11/99

16

4

19

30/05/01

14

10

0

3ª PJ DA CAPITAL (3º Cargo da Promotoria. de Justiça
Coletiva Especializada de Defesa do Consumidor)

12ª de Arapiraca

39ª PJ DA CAPITAL (5ª Promotoria de Justiça Especial

60.

Cyro Eduardo Blatter Moreira

26/09/01

14

6

4

61.

Elício Ângelo de Amorim Murta 04/03/02

14

0

26

62.

Adriana Accioly de Lima Vilela

09/08/02

13

7

21

63.

Marluce Falcão de Oliveira

25/03/03

13

0

5

64.

José Alves de Oliveira Neto

25/03/03

13

0

5

8ª de Arapiraca

65.

Eládio Pacheco Estrela

26/03/03

13

0

4

3ª de Penedo

66.

Almir José Crescêncio

03/04/03

12

11

27

10ª de Arapiraca

67.

José Alves de Sá

11/04/03

12

11

19

6ª de Penedo

02/06/03

12

9

28

4ª de Arapiraca

25/08/03

12

7

5

04/03/04

12

0

26

33ª PJ DA CAPITAL (5ª de Família da Capital)

11/03/04

12

0

19

66ª PJ DA CAPITAL (4ª Criminal de Atribuição Mista)

4ª de Penedo

68.

69.

70.

71.

Napoleão

José

Calheiros

Correia de Melo Amaral Franco
Roberto

Salomão

do

Nascimento
Adriana Gomes Moreira dos
Santos
Antônio Jorge Sodré Valentim
de Souza

72.

Sitael Jones Lemos

13/12/04

11

3

17

73.

Max Martins de Oliveira e Silva 28/12/04

11

3

2

74.

Givaldo de Barros Lessa

04/02/05

11

1

26

75.

Flávio Gomes da Costa Neto

09/02/05

11

1

21

Cível e Criminal)
56ª PJ DA CAPITAL (5º Cargo da Promotoria de Justiça
Coletiva Criminal de Atribuição Não Privativa)
31ª PJ DA CAPITAL (3ª de Família da Capital)
55ª PJ DA CAPITAL (4º Cargo da Promotoria de Justiça
Coletiva Criminal de Atrib. Não Privativa)

52ª PJ DA CAPITAL (1º Cargo da Promotoria de Justiça
Coletiva Criminal de Atrib. Ñ Privativa)

1ª PJ DA CAPITAL (1ª Promotoria de Justiça Coletiva
Especializada de Defesa do Consumidor
58ª PJ DA CAPITAL (7º Cargo da Promotoria de Justiça
Coletiva Criminal de Atribuição Não Privativa )
61ª PJ DA CAPITAL (1º Cargo da Promotoria de Justiça
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Coletiva Especializada do Controle Externo de Atividade
Policial e Investigações Especiais da Capital)
4ª PJ DA CAPITAL (1º Cargo da Promotoria. de Justiça

76.

Alberto Fonseca

22/03/07

9

0

8

77.

José Antônio Malta Marques

14/05/09

6

10

16

78.

Mário Augusto Soares Martins

03/11/09

6

4

27

79.

Marília Cerqueira Lima

06/05/10

5

10

24

80.

Alba Lúcia Torres de Oliveira

01/04/11

4

11

29

81.

Cláudio Pereira Pinheiro

31/10/12

3

4

30

82.

Dalva Vanderlei Tenório

01/06/13

2

9

29

83.

Maria José Alves da Silva

12/08/13

2

7

18

84.

Nilson Mendes de Miranda

20/12/13

2

3

10

5ª de Arapiraca

85.

Maurício Amaral Wanderley

14/08/14

1

7

16

7ª de Arapiraca

86.

Izadílio Vieira da Silva Filho

24/11/14

1

4

6

1ª de Penedo

87.

Sérgio Eduardo Simões

17/08/15

0

7

13

28ª PJ DA CAPITAL (2ª das Sucessões)

Coletiva Especializada de Defesa do Meio-Ambiente)
49ª

PJ DA

CAPITAL (3ª Promotoria de Justiça

Especializada Criminal)
2ª PJ DA CAPITAL (2º Cargo da Promotoria de Justiça
Coletiva Especializada de Defesa do Consumidor)
47ª

PJ DA

CAPITAL (1ª Promotoria de Justiça

Especializada Criminal)
64ª PJ DA CAPITAL (2ª Criminal de Atribuição Mista)
65ª PJ DA CAPITAL (3ª Criminal de Atribuição Mista da
Capital)
59ª PJ DA CAPITAL (1º Cargo da Promotoria de Justiça
Coletiva Especial Criminal de Infrações de Trânsito)
38ª PJ DA CAPITAL (4ª Promotoria de Justiça Especial
Cível e Criminal)

Quadro Geral de Antiguidade - Procuradores de Justiça
Ord.

Nome

Data Base

Anos

Meses

Dias

Procuradoria de Justiça

1.

Antônio Arecippo de Barros Teixeira Neto

21/05/87

28

10

9

2ª Criminal

2.

Luiz Barbosa Carnaúba

09/03/95

21

0

21

5ª Criminal

3.

Geraldo Magela Barbosa Pirauá

13/06/96

19

9

17

3ª Criminal

4.

Sérgio Rocha Cavalcanti Jucá

05/12/96

19

3

25

8ª Cível

5.

Walber José Valente de Lima

03/09/97

18

6

27

3ª Cível

6.

Lean Antônio Fereira de Araújo

04/10/01

14

5

26

4ª Criminal

7.

Antiógenes Marques de Lira

11/12/02

13

3

19

7ª Criminal

8.

Dilmar Lopes Camerino

04/12/03

12

3

26

6ª Criminal

9.

Dennis Lima Calheiros

07/10/04

11

5

23

5ª Cível
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10.

Vicente Félix Correia

07/12/04

11

3

23

6º Cível

11.

Eduardo Tavares Mendes

30/04/09

6

11

0

1ª Criminal

12.

José Artur Melo

20/08/09

6

7

10

1ª Cível

13.

Márcio Roberto Tenório de Albuquerque

19/03/10

6

0

11

7ª Cível

14.

Afrânio Roberto Pereira de Queiroz

09/09/10

5

6

21

2ª Cível

15.

Marcos Barros Méro

13/12/12

3

3

17

9ª Cível

16.

Valter José de Omena Acioly

18/06/14

1

9

12

4ª Cível

17.

Denise Guimarães de Oliveira

10/09/14

1

6

20

10ª Cível

Nos últimos três anos, a movimentação se operou da seguinte forma:
PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE 2013
Promotoria de Justiça

Membro

Portaria

4º Promotoria de Justiça de Palmeira dos Adriano Jorge Correia de Barros Lima

Resolução CSMP nº 08/2013 de 11/09/2013

Índios
38ª Promotoria de Justiça da Capital

Maria José Alves da Silva

Resolução CSMP nº 06/2013 de 07/08/2013

1ª Promotoria de Justiça de Santana do Hamilton Carneiro Junior

Resolução CSMP nº 10/2013 de 25/09/2013

Ipanema
10ª Procuradoria de Justiça Cível

Paulo Roberto Marques dos Anjos

Resolução CSMP nº 07/2013 de 14/08/2013

PROMOÇÃO POR MERECIMENTO 2013
Promotoria de Justiça

Membro

Portaria

5ª Promotoria de Justiça de Arapiraca

Nilson Mendes Miranda

Resolução CSMP nº 12/2013 de 06/12/2013

59ª Promotoria de Justiça da Capital

Dalva Vanderlei Tenório

Resolução CSMP nº 04/2013 de 15/05/2013

REMOÇÃO POR ANTIGUIDADE 2013
Promotoria de Justiça

Membro

Portaria

2ª Promotoria de Justiça de Arapiraca

Delma Maria Costa Resolução CSMP nº 09/2013 de 11/09/2013
Pantaleão Azevedo

REMOÇÃO POR MERECIMENTO 2013
Promotoria de Justiça

Membro

Portaria

14ª Promotoria de Justiça da Capital

Maria Marluce Caldas Bezerra

Resolução CSMP nº 01/2013 de 28/02/2013

Promotoria de Justiça São José da Lage

Marcus Aurélio Gomes Mousinho

Resolução CSMP nº 05/2013 de 07/08/2013

Membro

Portaria

REMOÇÃO POR PERMUTA 2013
Promotoria de Justiça
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5ª Promotoria de Justiça da Capital / Claudio Pereira Pinheiro / Lavínia Fragoso

Resolução CSMP nº 02/2013 de 20/03/2013

65ª Promotoria de Justiça da Capital
Promotoria de Justiça de São José da Jorge José Tavares Dória / Dalva Vanderlei Tenório

Resolução CSMP nº 03/2013 de 11/04/2013

Lage / Promotoria de Justiça Pilar

REMOÇÃO POR ANTIGUIDADE 2014
Promotoria de Justiça

Membro

Portaria

2ª Promotoria de Justiça de Coruripe

Gilcele Dâmaso Almeida

Resolução CSMP nº 08/2014 de 03/09/2014

REMOÇÃO POR MERECIMENTO 2014
Promotoria de Justiça

Membro

Portaria

6ª Promotoria de Justiça de Penedo

José Alves de Sá

Resolução CSMP nº 13/2014 de 13/10/2014

Promotoria de Justiça de Marbondo

Jomar Amorim de Moraes

Resolução CSMP nº 05/2014 de 04/08/2014

Membro

Portaria

REMOÇÃO POR PERMUTA 2014
Promotoria de Justiça

6ª Promotoria de Justiça de Penedo / Humberto Henrique Bulhões Barros Paula Nunes / Resolução CSMP nº 03/2014 de 31/03/2014
3ª Promotoria de Justiça da Capital

Denise Guimarães Oliveira e Silva

PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE 2014
Promotoria de Justiça

Membro

Portaria

2ª Promotoria de Justiça de Atalaia

Luiz Tenório Oliveira de Almeida

Resolução CSMP nº 07/2014 de 03/09/2014

6ª Promotoria de Justiça de Palmeira Fernando Padilha Alves

Resolução CSMP nº 16/2014 de 23/12/2014

dos Índios
2ª Promotoria de Justiça de Palmeira Jomar Amorim de Morais

Resolução CSMP nº 12/2014 de 23/09/2014

dos Índios
7ª Promotoria de Justiça de Arapiraca

Maurício Amaral Wanderley

2ª Promotoria de Justiça de Marechal Silvio Azevedo Sampaio

Resolução CSMP nº 06/2014 de 04/08/2014
Resolução CSMP nº 09/2014 de 03/09/2014

Deodoro
4ª Promotoria de Justiça de Palmeira Fábio Vasconcelos Barbosa

Resolução CSMP nº 01/2014 de 19/02/2014

dos Índios
10º Cargo da Procuradoria de Justiça Denise Guimarães Oliveira

Resolução CSMP nº 10/2014 de 08/09/2014

Cível

PROMOÇÃO POR MERECIMENTO 2014
Promotoria de Justiça

Membro

2ª Promotoria de Justiça de Porto Calvo Adriano Jorge Correia de Barros Lima

Portaria
Resolução CSMP nº 11/2014 de
23/09/2014
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1ª Promotoria de Justiça de Penedo

Izadílio Vieira da Silva Filho

Resolução CSMP nº 15/2014 de
17/11/2014

4ª Cargo da Procuradoria de Justiça Valter José de Omena Acioly

Resolução CSMP nº 04/2014 de

Cível

16/06/2014

1ª Promotoria de Justiça de Coruripe

Hylza Paiva Torres de Castro

Resolução CSMP nº 02/2014 de
24/02/2014

3ª Promotoria de Justiça de Rio Largo

Wesley Fernandes de Oliveira

Resolução CSMP nº 14/2014 de
29/10/2014

PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE 2015
Promotoria de Justiça

Membro

Portaria

28ª Promotoria de Justiça da Capital

Sérgio Eduardo Simões

Resolução CSMP nº 04/2015 de
10/08/2015

PROMOÇÃO POR MERECIMENTO 2015
Promotoria de Justiça

Membro

Portaria

1ª Promotoria de Justiça de União dos Carlos Davi Lopes Correia Lima

Resolução CSMP nº 11/2015 de

Palmares

30/11/2015

REMOÇÃO POR ANTIGUIDADE 2015
Promotoria de Justiça

Membro

Portaria

Promotoria de Justiça de Igaci

Marllisson Andrade Silva

Resolução CSMP nº 10/2015 de
19/10/2015

Promotoria de Justiça de Satuba

Vinícius Ferreira Calheiros Alves

Resolução CSMP nº 08/2015 de
19/10/2015

Promotoria de Justiça de Passo de Camaragibe Thiago Chacon Delgado

Resolução CSMP nº 12/2015 de
11/12/2015

Promotoria de Justiça de Junqueiro

Eloá de Carvalho Melo

Resolução CSMP nº 05/2015 de
28/09/2015

Promotoria de Justiça de Maribondo

Paulo Henrique da Silva Aguiar

Resolução CSMP nº 03/2015 de
27/07/2015

REMOÇÃO POR MERECIMENTO 2015
Promotoria de Justiça
Promotoria

de

Justiça

Membro
de

Matriz

de Carlos Davi Lopes Correia Lima

Camaragibe
1ª Promotoria de Justiça de Porto Calvo

Portaria
Resolução CSMP nº 09/2015 de
19/10/2015

Tácito Yuri de Melo Barros

Resolução CSMP nº 07/2015 de
19/10/2015

REMOÇÃO POR PERMUTA 2015
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Promotoria de Justiça

Membro

Portaria

12ª Promotoria de Justiça da Capital / 33ª Humberto Pimentel Costa / Adriana Gomes Resolução CSMP nº 01/2015 de
Promotoria de Justiça da Capital

Moreira dos Santos

09/02/2015

3ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Magno Alexandre Ferreira Moura / Amélia Resolução CSMP nº 02/2015 de
Campos / 2ª Promotoria de Justiça de Rio Adriana de Carvalho Campelo

30/03/2015

Largo
3ª Promotoria de Justiça de Santana do Elísio da Silva Maia Júnior / Luiz Tenório de Resolução CSMP nº 06/2015 de
Ipanema / 2ª Promotoria de Justiça de Atalaia Oliveira

19/10/2015

REMOÇÃO POR PERMUTA 2016
Promotoria de Justiça

Membro

Portaria

Promotoria de Justiça da Igaci / Promotoria de Paulo Henrique da Silva Aguiar / Marllisson Ato de Remoção nº 01/2016 /
Justiça de Maribondo

Andrade Silva

Ato de Remoção nº 02/2016 de
29/03/2016

14.7. Tabela de Promotorias vagas.

PROMOTORIA

VACÂNCIA

DESIGNADO

ATO

DATA

ORIGEM DO

DIST

OBS.

254

Sem titular há

DESIGNADO
1

Água Branca

16/07/98

Eládio

Pacheco

186/2014

27/02/14

Estrela

3ª

PJ

de

Penedo

mais de 17
anos

2

Batalha

19/08/05

Luiz Cláudio Branco

1540/2012

30/11/12

Pires

3ª

PJ

de

66,4

Arapiraca

Sem titular há
mais de 10
anos

3

Boca da Mata

29/12/14

Hélder de Arthur

218/2016

01/04/16

Jucá Filho
4

Cacimbinhas

05/05/05

25ª

PJ

da

79,5

da

180

Capital

José Antônio Malta

79/2015

23/01/15

Marques

49ª

PJ

Capital

Sem titular há
mais de 10
anos

5

Cajueiro

29/09/14

Andreson

Cláudio

1033/2014

08/10/14

PJ de Viçosa

34,8

1041/2011

21/09/11

41ª

da

116

de

18,5

de almeida Barbosa
6

Colônia

15/09/11

Delfino Costa Neto

Leopoldina
7

PJ

Capital

Feira Grande

30/05/03

Saulo Ventura de

517/2014

03/06/14

Holanda

9ª

PJ

Arapiraca

Sem titular há
mais de 12
anos

8

Girau

do

30/10/14

Delma Maria Costa

570/2015

22/06/15

2ª

PJ

de

25,2
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Ponciano

de

Azevedo

Arapiraca

Pantaleão
9

Joaquim Gomes

23/08/02

Carlos Davi Lopes

647/2014

09/07/14

Correia Lima

1ª

PJ

União

de

76,5

dos

mais de 13

Palmares
10

Limoeiro

de

30/03/12

Anadia

Miryã

Tavares

Pinto

Cardoso

675/2012

31/05/12

54ª

PJ

Sem titular há

anos
da

109

Capital

Ferro
11

Major Izidro

26/09/13

12

Maravilha

30/05/03

Ilda

Regina

Reis

84/2014

31/01/14

PJ de Messias

179

179 KM

147/2015

02/03/15

4ª

98,9

Sem titular há

Santos
Fábio Vasconcelos
Barbosa

13

Mata Grande

26/03/09

Cláudio

José

291/2009

30/03/09

Moreira Teles

PJ

de

Palmeira dos

mais de 12

Índios

anos

2ª

PJ

de

54

da

84,3

de

80,9

Delmiro
Gouveia

14

Matriz

de

01/12/15

Camaragibe
15

Elício

Ângelo

de

240/2016

05/04/16

Amorim Murta

Olho D’Água das

25/05/10

Flores

56ª

PJ

Capital

Napoleão

José

Calheiros

Correia

de Melo

Amaral

41/2015

06/01/15

4ª

PJ

Arapiraca

Franco
16

Paripueira

23/10/15

17

Piaçabuçu

06/08/14

Vinícius

Ferreira

202/2016

30/03/16

PJ de Satuba

45,6

838/2014

01/09/14

53ª

da

142

da

267

de

74,2

de

28,2

Calheiros Alves
Neide

Maria

Camelo da Silva
18

Piranhas

29/05/09

Adriana Accioly de

Capital
887/2013

02/08/13

Lima Vilela
19

Porto

Real

do

20/08/09

Colégio
20

06/12/12

Saulo Ventura de

Rogério

31ª

PJ

267 km

Capital
142/2015

02/03/15

Holanda

Quebrangulo

PJ

9ª

PJ

Arapiraca
Paranhos

1053/2015

04/11/15

Gonçalves

1ª

PJ

Palmeira dos
Índios

21

São

José

da

05/09/14

Tapera

Luiz

Tenório

917/2014

15/09/14

Oliveira de Almeida

3ª

PJ

de

Santana

de

30,3

Ipanema
22

São Sebastião

09/05/05

Cláudio

Pereira

311/2013

10/04/13

Pinheiro

65ª

PJ

da

128

Capital

Sem titular há
mais de 10
anos

23

Taquarana

28/11/02

Luiz Cláudio Branco

229/2013

12/03/13

Pires

3ª

PJ

de

24,2

Arapiraca

Sem titular há
mais de 13
anos

24

Teotônio Vilela

01/06/99

Hermann Brito de
Araújo Lima Júnior

980/2015

08/10/15

5ª PJ de São
Miguel
Campos

dos

64,5

Sem titular há
mais de 16
anos
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25

Traipu

20/06/05

Bolivar Cruz Ferro

243/2016

05/04/16

3ª

PJ

de

162

Sem titular há

Delmiro

mais de 10

Gouveia

anos.

Os dados da tabela acima foram obtidos com base nas informações prestadas pelo Procurador-Geral de Justiça (OF. GAB.PGJ 302/2016,
de 08/04/16) diante da solicitação verbal do Corregedor Nacional. O número excessivo de cargos vagos, considerando o número total de
membros 152 (17 Procuradores de Justiça e 135 Promotores de Justiça), pode apontar para violação ao art. 62 da Lei nº 8.625/1993,
repetido pelo art. 45, § 2º, da Lei Orgânica do MP/AL (LCE 15/96). Há 10 Promotorias de Justiça vagas há mais de 10 anos, sendo que,
uma delas (Água Branca), está há 17 anos sem ser provida. Em 05 Promotorias de Justiça, o designado está lotado a mais de 150Km de
distância. A situação, como relatado, dá ensejo ao enfraquecimento dos princípios da inamovibilidade e independência funcional, na
medida em que muitas Promotorias de Justiça não têm titulares, sendo exercidas apenas por Promotores de Justiça designados.

Quando da inspeção, constatou-se que, dos 35 cargos existentes na 1ª entrância, apenas 9 estavam providos
(26 cargos vagos). O número é elevado, considerando o total de membros: 152 (17 Procuradores de Justiça e
135 Promotores de Justiça). Tal fato pode apontar para violação ao art. 62 da Lei nº 8.625/1993, repetido
pelo art. 45, § 2º, da Lei Orgânica do M/PAL (LCE 15/96). Há 10 Promotorias de Justiça vagas há mais de 10
anos, sendo que, uma delas (Água Branca), está há 17 anos sem ser provida. Em 05 Promotorias de Justiça, o
designado está lotado a mais de 150Km de distância. Na capital (Of. n.º 328/2016-GAB/PGJ/MPE/AL, de
19/04/16), existem 6 Promotorias de Justiça sendo substituídas por membros titulares de comarcas do
interior do Estado, distantes a mais de 60Km (há um caso específico de 210Km). A situação, como relatado,
dá ensejo ao enfraquecimento dos princípios da inamovibilidade e independência funcional, na medida em
que muitas Promotorias de Justiça não têm titulares, sendo exercidas apenas por Promotores de Justiça
designados, bem como acarreta prejuízo às comunidades desassistidas, regra geral situadas no interior do
estado.

14.8. Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº 74/CNMP: As
informações da atividade-fim da Resolução nº 74/CNMP enviadas para a Corregedoria-Geral são informadas,
mensalmente, pelos Membros através do Relatório de Atividade Funcional - RAF, onde os dados são
compilados e totalizados e, finalmente é alimentado manualmente no sistema do Conselho Nacional do
Ministério Público. Para tanto, foi aberto processo de acompanhamento CGMP/AL, nº 108/2016. Conforme
certidão expedida pela Corregedoria Nacional, o MP/AL informou que passaria a utilizar as Tabelas Unificadas
após a conclusão da implementação do sistema MPDigital, fato esse que ocorreu no dia 11 de janeiro de
2016. A Resolução CNMP nº 63 de 1º de dezembro de 2010, determina, no artigo 2º que: “As unidades do
Ministério Público da União e dos Estados deverão adequar os seus sistemas internos e concluir a
implantação das Tabelas Unificadas do Ministério Público até 31 de dezembro de 2011”
Desta forma, considerando a recente implantação das Tabelas Unificadas pelo MP/AL, sua plena utilização
será observada após a realização do Curso de Capacitação em Tabelas Unificadas a ser ministrado por equipe
do CNMP entre os dias 30 de março e 1º de abril do corrente.
Quanto ao cumprimento da Resolução CNMP nº 74/2011, não se pode certificar seu cumprimento, uma vez
que a inexistência de taxonomia, durante os anos de 2012 e 2015 pode comprometer a prestação das
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informações cadastradas pelo MP/AL no sistema CNMPind. Ainda assim, os dados apresentados permitiram
elaborar o Anuário MP-Um retrato.
A delegação para a Corregedoria-Geral do MP/AL para preenchimento da atividade-fim deu-se por meio de
ofício do Procurador-Geral, assim como o preenchimento para o portal da transparência.

14.8. Relatório anual da Corregedoria-Geral: O relatório anual da Corregedoria-Geral é apresentado ao
Procurador-Geral na segunda quinzena do mês de fevereiro do ano subsequente, e tem a finalidade de
apresentar a compilação de todas as atividades desenvolvidas. Os relatórios, exceto o de 2015, estão
publicados no sítio do MP/AL na internet. A equipe de inspeção teve acesso ao relatório que já está
finalizado, aguardando publicação pela TI.

14.9. Outras atividades exercidas pela Corregedoria-Geral: A Corregedoria-Geral do Ministério Público de
Alagoas, como órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do
Ministério Público, tem sua atribuição prevista no art. 16 da Lei Complementar n° 15/96 e regulamentada
pelo art. 3° do Regimento Interno da Corregedoria-Geral.

14.10. Sugestão dos membros da Corregedoria-Geral. Melhoria de recursos materiais, humanos e
tecnológicos para melhor desempenho e eficiência do órgão.

14.11. Experiências inovadoras: Não apresentaram.

15. PROPOSIÇÕES DA CORREGEDORIA NACIONAL

15.1.Quanto às atribuições e estruturas organizacionais. Diante do que foi constatado, desnecessário o
encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.
15.2. Quanto à estrutura de pessoal. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento de
proposições ao plenário do CNMP.

15.3. Quanto à estrutura física. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento de
proposições ao plenário do CNMP.

15.4. Quanto ao sistema de arquivo. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento de
proposições ao plenário do CNMP.
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15.5. Quanto à estrutura de Tecnologia da informação. A Corregedoria Nacional propõe ao plenário do
Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça do
Ministério Público de Alagoas para que possibilite a participação ativa da Corregedoria-Geral do MP/AL no
processo de elaboração, avaliação e sugestão de adaptações ou modificações de todos os sistemas que
envolvam a atividade-fim dos membros do Ministério Público, bem como naqueles que, de alguma forma,
gerencie rotinas da atividade-meio de atribuição da Corregedoria (p. ex. O módulo corregedoria do SAGE, a
ser implantado em maio de 2016). Em 30 (trinta) dias a Corregedoria Nacional será informada das
providências adotadas. Propõe a expedição de DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério
Público de Alagoas para que proceda estudos que viabilizem a extração, por parte da Corregedoria-Geral, de
relatórios da atividade-fim (RAF) de forma automatizada e seguindo a nomeclatura das Tabelas Unificadas do
Ministério Público, evitando-se a prática atual de preenchimento manual do RAF. Propõe a expedição de
DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Alagoas para que proceda estudos
que viabilizem a extração de relatórios da atividade-fim diretamente pelos membros do Ministério Público no
âmbito de suas atribuições, bem como possibilite que a Corregedoria do MP/AL possa acessar os relatórios
individuais de cada promotoria emitidos pelo SAGE. Em 60 (sessenta) dias a Corregedoria Nacional será
informada das providências adotadas.

15.6. Quanto aos procedimentos disciplinares. Quanto aos procedimentos disciplinares, a Corregedoria
nacional propõe ao plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de DETERMINAÇÃO de
encaminhamento do relatório de correição a ser realizada conforme item 2 no prazo de 30 (trinta) dias da
realização da mesma. Expedir RECOMENDAÇÃO para que a Corregedoria Nacional realize investigações
preliminares nos casos de denúncias de ilícitos assumindo o protagonismo no que tange à apuração da
conduta funcional e pessoal do membro, seja para promover o arquivamento devidamente convencido da
inexistência do ilícito ou para instaurar o procedimento disciplinar respectivo. Em 60 (sessenta) dias a
Corregedoria Nacional será informada sobre as providências adotadas. Por fim, registre-se que foi instaurada
1 (uma) reclamação disciplinar no âmbito da Corregedoria Nacional decorrente da inspeção realizada na
Corregedoria do Ministério Público de Alagoas.
15.7. 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) Estabeleça a obrigatoriedade dos Promotores de Justiça em estágio probatório
realizarem trabalhos no Plenário do Tribunal do Júri; b) 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; c) Submeta os promotores em estágio probatório, ao menos, a
uma inspeção/correição ordinária; d) vincule um Promotor de Justiça Assessor do Corregedor-Geral a um
número determinado de membros em estágio probatório; e) Estabeleça a obrigatoriedade para que os
Promotores de Justiça em estágio probatório disponibilizem todas as peças para avaliação, por amostragem,
pela Corregedoria; expedição de RECOMENDAÇÃO ao Corregedor-Geral para que: f) realize o

49

CORREGEDORIA NACIONAL

acompanhamento psicológico/psiquiátrico dos membros em estágio probatório. No prazo de 60 (sessenta)
dias a Corregedoria Nacional será informada das medidas até então adotadas.

15.8. Quanto às Correições e Inspeções. Diante do que foi constatado, a Corregedoria do CNMP propõe ao
plenário do CNMP que expeça DETERMINAÇÃO ao Corregedor-geral do MPAL para que realize inspeção física
nas Promotorias com atribuição extrajudicial, devendo ser observado, para tanto: a) correta taxonomia; b)
regularidade formal dos procedimentos; c) tempo transcorrido desde a instauração do procedimento; d)
resolutividade; e) 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.

15.9. Quanto ao controle externo da atividade policial – Resolução nº 20/CNMP . Diante do que foi
constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.

15.10. Quanto às interceptações telefônicas – Resolução nº 36/CNMP . Diante do que foi constatado,
desnecessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.

15.11. Quanto ao cronograma de inspeções e correições – Resolução nº 43/CNMP. Diante do que foi
constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.

15.12. Quanto às Inspeções em estabelecimentos prisionais - Resolução nº 56/CNMP. Diante do que foi
constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.

15.13. 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 ao plenário do CNMP.
15.14. 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 ao plenário do
CNMP.

15.15. 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 ao
plenário do CNMP.

15.16. Quanto ao exercício do magistério – Resolução nº 73/CNMP. Diante do que foi constatado,
desnecessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.
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15.17. Quanto aos assentos funcionais. Diante do que foi constatado, a Corregedoria Nacional propõe ao
plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral
de Justiça do Ministério Público de Alagoas para que proceda estudos com a finalidade de implantar sistema
de controle informatizado dos assentos funcionais dos membros do Ministério Público no âmbito da
Corregedoria-Geral do MP/AL.

15.18. Quanto à expedição de atos, portarias e recomendações. Diante do que foi constatado, desnecessário
o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.

15.19. Quanto ao controle de estagiários. Não se aplica.

15.20. Quanto ao controle disciplinar de servidores. Não se aplica.

15.21. Manifestações em procedimentos de autorização de residência fora da comarca. Diante do que foi
constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.

15.22. Quanto à movimentação de quadro. 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
Alagoas para que 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. Em 60 (sessenta) dias a
Corregedoria Nacional será informada das providências adotadas.

15.23. Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº 74/CNMP.
Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.

15.24 Relatório anual da Corregedoria. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento de
proposições ao plenário do CNMP.

16.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

16.1. Ao concluir este Relatório de Correição, cabe deixar consignada a total colaboração da ProcuradoriaGeral De Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Alagoas para o bom êxito das
atividades correcionais da Corregedoria Nacional, o que certamente facilitou a coleta de dados e a elaboração
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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.
16.2 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, 05 de maio de 2016.

CLÁUDIO HENRIQUE PORTELA DO REGO
Corregedor Nacional do Ministério Público
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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° 72, de 03 de maio de 2016 instaurou o procedimento de inspeção nos órgãos de controle
disciplinar das unidades do Ministério Público do Estado da Bahia, 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 0.00.000.000327/2016-57, para organização dos
documentos. A execução da inspeção ocorreu conforme seu planejamento e foi realizada nos dias 20 e 21
de julho de 2016, por um total de 06 (seis) membros, a saber: o Corregedor Nacional do Ministério
Público, Cláudio Henrique Portela do Rego, o Procurador de Justiça do MP/RS - Dr. Armando Antônio Lotti,
a Procuradora do Trabalho, Dra. Ludmila Reis Brito Lopes, o Promotor de Justiça do MPDFT - Dr. Luis
Gustavo Maia Lima, o Promotor de Justiça do MP/PR - Dr. Rodrigo Leite Ferreira Cabral, o Promotor de
Justiça do MP/RS - Dr. Adriano Teixeira Kneipp. Participou também da inspeção o Conselheiro do CNMP Dr.
Leonardo Carvalho.

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 será eleito pelo Colégio de Procuradores de Justiça, para mandato de 02 (dois) anos, na
segunda quinzena do mês de março dos anos pares, permitida uma recondução, observado o mesmo
procedimento.
2.1. Atribuições. Segundo o artigo 29 da Lei Complementar 11, de 18 de janeiro de 1996, incumbe ao
Corregedor-Geral do Ministério Público, dentre outras atribuições:
I – realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório reservado ao Órgão Especial
do Colégio de Procuradores de Justiça;
II - realizar inspeções nas Promotorias de Justiça, remetendo relatório reservado ao Conselho Superior
do Ministério Público;
III – representar, quando requisitado, ao procurador-Geral de Justiça e ao Conselho Superior do
Ministério Público, na primeira quinzena de fevereiro, relatório com dados estatísticos sobre as
atividades das Procuradorias e Promotorias de Justiça relativas ao ano anterior;
IV- fazer recomendações, nos limites de sua atribuição, sem caráter vinculativo, a órgão de execução;
V – instaurar, de ofício ou por provocação de órgão da administração superior do Ministério Público,
sindicância ou processo disciplinar contra membro da instituição, presidindo o e aplicando as sanções
administrativas cabíveis, na forma desta Lei;
VI – encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça os processos administrativos disciplinares que, na
forma desta Lei, incumba a este decidir;
VII – remeter, de ofício ou quando solicitado, aos demais órgãos da administração superior do
Ministério Público informações necessárias ao desempenho de suas atribuições;
VIII – submeter à apreciação do Conselho Superior do Ministério Público impugnação à permanência
na carreira do Promotor de Justiça em estágio probatório;
IX – elaborar o regulamento e acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público;
X – remeter ao Conselho Superior do Ministério Público relatório circunstanciado sobre a atuação
pessoal e funcional dos Promotores de Justiça em estágio probatório, propondo, se for o caso, o não
reconhecimento da vitaliciedade;
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XI – expedir atos, visando à regularidade e ao aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público, nos
limites de sua s atribuições;
XII – realizar, de ofício ou mediante determinação do Conselho Superior do Ministério Público,
inspeções para verificação de regularidade de serviço dos inscritos à promoção ou remoção
voluntária;
XIII – informar ao Conselho Superior do Ministério Público sobre a conduta pessoal e a atuação
funcional dos membros da instituição inscritos à promoção ou remoção por merecimento ou
antiguidade, inclusive permuta;
XIV – acompanhar as comunicações de suspeição de membros do Ministério Público, por motivo de
foro íntimo, apurando, quando for o caso e reservadamente, a razão de sucessivas arguições;
XV – prestar ao membro do Ministério Público informações de caráter pessoal e funcional,
assegurando-lhe o direito de acesso, retificação e complementação dos dados;
XVI- elaborar o regimento interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público;
XVII – examinar relatório semestral das procuradorias e promotorias de Justiça;
XVIII – propor ao Procurador-Geral de justiça e aos órgãos colegiados a expedição de instruções e
outras normas administrativas, sempre que necessário ou conveniente ao serviço;
XIX – manter atualizados os assentamentos funcionais dos membros do Ministério Público;
XX – dirigir e distribuir os serviços da Corregedoria-Geral do Ministério Público;
XXI – organizar o serviço de estatística das atividades do Ministério Público;
XXII – requisitar das Secretarias do Tribunal de Justiça, dos diversos cartórios ou de qualquer
repartição judiciária, cópias de peças referentes a feitos judiciais, certidões ou informações;
XXIII – desempenhar outras atribuições previstas em lei ou no regimento interno.

2.2. Regimento Interno. Além da fixação legal das atribuições da Corregedoria-Geral pela LC 11/1996, o
órgão dispõe de Regimento Interno (Resolução CSMP/BA nº 138/2015).
2.3. Estrutura Organizacional. A Corregedoria-Geral está organizada de acordo com o disposto no art. 2º
do Regimento Interno, da seguinte forma:
“Art. 2º. A Corregedoria-Geral do Ministério Público da Bahia, como órgão da Administração
Superior, é integrada pelas seguintes unidades:
I – SubCorregedoria-Geral do Ministério Público;
II – Procuradores e Promotores de Justiça Corregedores;
III – Gabinete do Corregedor-Geral, integrado pelas subunidades:
a) Matemática, Estatística, Gestão de Processos e Qualidade
b) Tecnologia da Informação;
c) Transporte e Logística;
d) Gestão orçamentária.
IV – Secretaria Geral da Corregedoria, composta pelas seguintes subunidades:
a) Coordenação Geral;
b) Protocolo;
c) Instrução;
d) Documentação e Arquivo;
e) Serviços Gerais e de Controle de Materiais”
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3. Corregedor-Geral
O Corregedor-Geral do Ministério Público da Bahia, Procurador de Justiça, Marco Antônio Chaves da Silva,
que assumiu o cargo de Corregedor-Geral 09/05/2016 (assumiu o MP em 1991); reside na cidade de
lotação; cursa Doutorado em Direito Público na UFBA; não exerce o magistério nem a advocacia; não
respondeu ou está respondendo a procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente das
08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00.

4. Subcorregedor-Geral
A Subcorregedora-Geral, Terezinha Maria Lôbo dos Santos, que substitui o Corregedor-Geral nos seus
afastamentos e impedimentos, foi nomeado pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 30 da
Lei Complementar nº 11/1996.

5. Promotores Corregedores
5.1. Cláudia Carvalho Cunha Santos (Procuradora de Justiça, titular da Procuradoria de Justiça Criminal
de Salvador). Assumiu o órgão em 09.05.2016; 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
18h00 com duas horas de almoço.
5.2. André Bandeira de Melo Queiróz (titular da 7ª Promotoria de Justiça de Barreiras). Assumiu o órgão
em 09.05.2016, 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 18h00 com duas horas de
almoço.
Observação. O Dr. André Bandeira reside em Barreiras, uma das sedes descentralizadas da CGMPBA.
5.3. Danilo Monteiro de Araújo Oliveira (titular da 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Salvador – 10º
Promotor de Justiça). Assumiu o órgão em 09.05.2016; 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 08h00 às
18h00, com duas horas de almoço.
5.4. Rafael Carvalho Andrade (titular da 11ª Promotoria de Justiça de Itabuna). Assumiu o órgão em
09.05.2016; 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 08h00 às 18h00, com duas horas de almoço.
5.5. Renata Barros Dacach Assis (titular da 1ª Promotoria de Justiça de Família de Salvador – 9º Promotor
de Justiça). Assumiu o órgão em 09.05.2016; 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 08h00 às 18h00, com duas
horas de almoço.
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5.6. Adriana Imbassahy Guimarães Moreira Lagrota (titular da 5ª Promotoria de Justiça de Assistência de
Salvador). Assumiu o órgão em 31.05.2016; 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 08h00 às 18h00, com duas
horas de almoço.
5.7. Sheila Cerqueira Suzart (Procurador de Justiça, titular Procuradoria de Justiça Criminal de Salvador).
Assumiu o órgão em 09.05.2016; 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 08h00 às 18h00, com duas
horas de almoço.
5.8. Paulo Gomes Júnior. (titular da 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Salvador – 12º Promotor de
Justiça). Assumiu o órgão em 09.05.2016; 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 08h00 às 18h00, com duas
horas de almoço.
Observação. Chefe de Gabinete da CGMP
5.9. Cláudia Luíza Ribeiro Elpídio. (titular da 7ª Promotoria de Justiça da cidadania de Salvador). Assumiu
o órgão em 09.05.2016; 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 08h00 às 18h00, com duas
horas de almoço.
5.10. Sugestão dos membros da Corregedoria-Geral. Sim, a indicação pelo Corregedor-Geral da equipe
de Subcorregedor-Geral, Procuradores/Promotores Corregedores.
5.11. Experiências inovadoras: Descentralização da Corregedoria com outras duas sedes (Salvador, na
sede de Nazaré e em Barreiras); Desenvolvimento de projeto para uso de Business Intelligence (B.I.) na
análise dos Relatórios de Atividades Funcionais; Reestruturação física do gabinete do Chefe de Gabinete
da CGMP, da sala de reunião e da sala do Apoio Administrativo.

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

SERVIDOR
Tiago Miranda de Magalhães

Andréia Assis Massa

Thays Silva Santos

SUBUNIDADE
Tecnologia da Informação
Subunidade de Matemática, Estatística,
Gestão de Processos e Qualidade.
Subunidade de Tecnologia da Informação.
Subunidade de Matemática, Estatística,
Gestão de Processos e Qualidade.
Subunidade de Tecnologia da Informação.
Transporte e Logística
Gestão Orçamentária
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Fernando Braga Pereira Velôso

Protocolo

Elieser Santos Santana

Protocolo

Miúcha Rocha Ramos Almeida

Instrução

Eurico José Cruz da Matta

Instrução

Ana Rosa Silva Mascarenhas

Instrução

Patrícia Maria Seixas Ribeiro

Documentação e Arquivo

Eutália Maria Marques Magalhães

Documentação e Arquivo
Serviços Gerais e de Controle de Materiais

Vladimir Lenin Oliveira Modesto
Cruz
Sula Morgana de Matos Brandão

Protocolo
Secretária do Corregedor-Geral

7. Estrutura Física
A Corregedoria-Geral possui a seguinte estrutura: Gabinete do Corregedor-Geral; Gabinete do Chefe de
Gabinete da CGMP; Sala da Secretária do Corregedor-Geral; Sala de Reuniões; 8 Gabinetes para os
Procuradores/Promotores Corregedores; Sala do Apoio da CGMP; 2 salas para arquivo de processos.

8. Sistemas de Arquivo
Sistemas de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos). Registro de todas as atividades no SIMP;
Acompanhamento no SIMP e no Redmine; Plataforma Moodle (Ambiente Virtual de Ensino e
Aprendizagem) e Arquivo Digital.

9. Estrutura de Tecnologia da Informação
Estrutura de Tecnologia da Informação: No MPBA, o principal sistema chama-se SIMP - Sistema Integrado
de Informações do Ministério Público. Serve tanto para a área-fim, como para área-meio. Há 4 dias estão
utilizando o Sistema de Gestão de Demandas - SGD, que tem como base o programa "Redmini", software
free. Com a utilização da nova ferramenta, houve um incremento na produtividade da CG na ordem de
28%. Existe também o SIGA - Sistema de Gestão e Acompanhamento da Carreira Ministerial e das
Procuradorias e das Promotorias de Justiça da Bahia. Os dados gerenciados são os de atribuição da CG
(elogios, correições, magistério, lista de antiguidade, movimentação na carreira do membro, correição
extraordinária e punição) e da Secretaria do PGJ (designações, afastamentos, auxílios, autorização para
residir fora da comarca). A partir da gestão atual, foi criada uma rotina automatizada de controle da
remessa de relatórios de atividades. Para acompanhar o estágio probatório, a partir da última turma
(31/03/16), é utilizada a Plataforma Moodle. Os relatórios sobre a movimentação processual são extraídos
diretamente dos sistemas do Poder Judiciário (PROJUDI, PJE e eSAJ). Somente os Promotores
Corregedores tem perfil para acesso. Também é utilizado o Channel, para controlar os projetos e as ações
específicas da CG. Estão em desenvolvimento os seguintes sistemas: Correição Ordinária Online, Visita de
Inspeção Online e Confirmação na Carreira. Com relação ao hardware, a CG dispõe dos seguintes
equipamentos: 23 computadores; 3 notebooks para uso do apoio;11 impressoras;4 aparelhos de scanner.

7

CORREGEDORIA NACIONAL

10. Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional
Regimento Interno da Corregedoria-Geral.

11. Procedimentos Disciplinares
11.1. Espécies de procedimentos investigatórios prévios: Representação, Solicitação de Providências,
Reclamação e Investigação Sumária.
11.2. Espécies de procedimentos disciplinares: PAD ordinário, PAD sumário e Sindicância.
11.3. Sistema de controle interno sobre as decisões disciplinares e aplicação de penalidade: Das
decisões condenatórias do CG cabe recurso ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores (LCE 11/96, art.
21, inciso V, letra "b"). Não há previsão de recurso contra decisão que determinar o arquivamento.
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:

Processo
Administrativo
Disciplinar 85342/2016
Objeto: eventual intervenção da Promotora de Justiça em eleição do Conselho Tutelar de Caatiba, sem ter
atribuição para tanto
Data dos fatos:
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:
Data da instauração:
02/05/2016
Principais andamentos processuais:
Observações: há notícia no sentido de que uma parente teria participado da Comissão do Processo
seletivo, sendo que, por conta desses fatos, foi ajuizada ação civil pública pelo Ministério Público para
anular o procedimento.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Afigura-se recomendável a instauração de reclamação
disciplinar no âmbito da Corregedoria Nacional para supervisionar a tramitação do processo administrativo
disciplinar.

2 – Número de registro e classe:

Procedimento Investigatório
Criminal 003.0.1204/2015
Objeto: Eventual prática de crime por conta de suposta grilagem de terra realizada pelo Promotor de
Justiça.
Data dos fatos:
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:
Data da instauração:
01/07/2016
Principais andamentos processuais:
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Considerando-se a gravidade do fato, que pode
caracterizar, também, falsidade ideológica ou algum delito da Lei 4.947/66, é conveniente a instauração de
reclamação disciplinar no âmbito da Corregedoria Nacional do Ministério Público para apurar os fatos.
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3 – Número de registro e classe:

Processo Administrativo
Disciplinar nº 14320/2014
Objeto: eventual celebração, no dia 11 de junho de 2010, de termo de ajustamento de conduta, em
desacordo com as determinações legais.
Data dos Fatos
11.06.2010
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral
29.08.2012
Data da instauração:
22.01.2014
Principais andamentos processuais: No dia 01 de dezembro de 2014, o Subcorregedor-Geral aplicou a
sanção de advertência (fls. 1114/1130). Apenas no dia 24 de novembro de 2015, o Procurador de Justiça,
Dr. Washington Araújo Carigé, apresentou voto pelo reconhecimento da prescrição (fls. 1158/1164). No dia
02 de maio de 2016, a Procuradora de Justiça, Dra Itanhy Maceió Bastista, apresentou voto também pelo
reconhecimento da prescrição (fls. 1173/1175).
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Tendo em conta o manifesto atraso no julgamento do
processo administrativo disciplinar, especialmente no que toca ao julgamento do recurso interposto pela
processada, é de rigor a instauração de reclamação disciplinar para apurar eventual responsabilidade por
esse atraso.
4 – Número de registro e classe:

Processo
Administrativo
Disciplinar nº 150754/2014

Objeto: apurar atrasos identificados na Promotoria de Justiça de Coribe.
Data da instauração:
11.08.2014
Principais andamentos processuais: No dia 11 de agosto de 2014, o Corregedor-Geral instaurou processo
administrativo disciplinar para apurar atrasos identificados na Promotoria de Justiça de Coribe (fls. 03/24).
No dia 02 de março de 2015, o Corregedor-Geral condenou a processada à pena de censura (fls.
1926/1942). No dia 31 de março de 2015, o recurso interposto pela processada foi distribuído à
Procuradora de Justiça, Dra. Cláudia Carvalho Cunho dos Santos (f. 1986). No dia 13 de maio de 2015, a
Procuradora de Justiça apresentou voto pela absolvição da processada (fls. 2000/2011), tendo sido esse
voto acompanhado pela Dra. Natalina Maria Santana Bahia, cujo voto foi subscrito no dia 19 de maio de
2015 (fls. 2026/2032). No dia 24 de fevereiro de 2016, o Corregedor-Geral requereu a revisão do processo
administrativo junto ao Conselho Nacional do Ministério Público (fls. 2067/2076), o que revela
combatividade da Corregedoria local.
5 – Número de registro e classe:

Relatório de Correição
Ordinária nº 174487/2015
Data da instauração:
15/09/2015
Observações: Após relatório de correição ordinária, restou recomendado pela corregedoria a adoção de
uma série de providências por parte do promotor de justiça. Ocorre que o referido promotor, em que pese
ter sido regularmente notificado, por diversas vezes, quedou-se inerte sobre o quanto determinado no
referido relatório, não tendo sequer respondido às notificações.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Sugere-se a instauração de PAD pela Corregedoria
Geral do MPBA e a instauração de RD na Corregedoria Nacional para acompanhamento.
6 – Número de registro e classe:
PAD Sumário 38543/2014
Objeto: Eventual excesso de prazo na análise de feito eleitoral contra Prefeito de Juazeiro, sendo que o
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marido da promotora era Assessor de imprensa do referido prefeito.
Data da instauração:
Principais andamentos processuais: O Corregedor aplicou pena de ADVERTÊNCIA em 14.8.14 (fls. 657). PJ
faz recurso para o Colégio em 22.8.14, sendo provido o recurso apenas em 9.11.15 (decisão de absolvição).
O Corregedor do MPBA foi ao CNMP com pedido de revisão de PAD. Distribuído inicialmente ao
Conselheiro Esdras, que extinguiu a revisão por conta de ausência de documentos. Após intervenção do
Corregedor Claudio Portela, o feito foi redistribuído ao Conselheiro Otavio Brito Lopes (em 10.5.16).
Atentar para a prescrição 18.8.16.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Processo pautado para o dia 9.8.16 – Relatoria Otavio
Brito Lopes. Sugere-se a instauração de Reclamação Disciplinar no âmbito da Corregedoria Nacional para
verificar a demora excessiva do julgamento do recurso no Colégio de Procuradores.
7 – Número de registro e classe:
PAD Sumário nº 150604/2014
Objeto: membro que em período de substituição (01.03.2013 a 12.12.2013) deixou inúmeros feitos
judiciais e extrajudiciais em atraso.
Data dos fatos:
11.08.2014
Principais andamentos processuais: Em 26.10.15, a Corregedoria aplicou pena de Censura (fl. 861).
Recurso ao Colégio em 13.11.15 (fls. 865/926). Encaminhado ao Colégio em 9.12.15 (fl. 946). Relatório
Relatora em 11.1.16, aplicando pena de advertência (Lícia Maria de Oliveira – 948). Em 30.3.16 voto
Revisora absolvendo a PJ (Natalina Maria Santana Bahia – 956). Julgado na sessão do dia 16/5/16
(provimento por maioria pela absolvição).
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: proposição de revisão de PAD. Os fatos ainda não
estão prescritos, pois de acordo com o p. 3 do artigo 228, a decisão no PAD interrompe a prescrição, o que
ocorreu em 26.10.15.
8 – Número de registro e classe:
PAD Sumário nº 30054/2015
Objeto: Promotora deixou de prestar auxílio durante 06 anos na Comarca de Santo Antônio de Jesus,
apesar de ter recebido durante esse tempo, o valor de R$ 102.238,22.
Principais andamentos processuais: Por meio da decisão de fls. 830/852, de 26.10.15, a Corregedoria
aplicou pena de suspensão por 60 dias e encaminhou ao PGJ para adotar providências quanto a
ressarcimento dos valores, sem prejuízo das sanções civis e criminais (ofício 2944 – fl. 854). O feito
transitou em julgado, porque o recurso foi intempestivo (fl. 896). Ocorre que não foi possível executar a
punição, porque a PJ estava de licença médica até o dia 9.4.16 (fl. 905). Ultimado esse prazo, a PJ pediu
prorrogação da licença até 8.6.16, impedindo assim a execução da pena. O CG então, por meio da decisão
de 21.4.16, determinou a instauração de INVESTIGACAO SUMÁRIA para apurar a incapacidade mental da
processada (deu origem aos autos # 82042/2016 de 29.4.16). # AUTOS 82042/2016: Em decisão de
25.5.2016, o CG suspendeu a execução da sanção de suspensão até conclusão deste procedimento e
representou ao CSMP pela suspensão do exercício funcional da PJ. Em 3.6.16, cópia da decisão foi
encaminhada a Presidente do CSMP (fl. 78). Último andamento foi conclusão ao CG em 16.5.16.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: instaurar Reclamação Disciplinar para acompanhar o
caso, para que a pena aplicada seja efetivamente executada. No bojo da RD, o PGJ deve ser instado a
informar as medidas adotadas quanto às determinações do CG.
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9 – Número de registro e classe:
PAD Sumário nº 24512/2016
Objeto: apurar irregularidades na 1ª PJ de Santo Amaro, tais como atrasos no andamento de feitos
extrajudiciais, ausência de regularização de feitos após intimada para regulariza-los e falta de urbanidade
no trato com o Juiz da Vara.
Data da instauração:
12.01.2015
Principais andamentos processuais: O feito está na fase instrutória, com designação de oitivas para o dia
4.8.16. O prazo prescricional finda em 12.1.18.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: acompanhar o andamento do feito no sistema
disciplinar da Corregedoria.
Representação Disciplinar nº
48535/2015
Objeto: Cuida-se de fatos envolvendo a atuação da PJ na Comarca de Santo Amaro - fato remanescente
(escusar de forma reiterada de praticar determinada ato processual nos processos criminais, inclusive de
réus presos, sob alegação de esgotamento físico e psíquico), que não foi abrangido pelo PAD Sumário nº
24512/2016 (item 9, acima)
Principais andamentos processuais: Decisão da Assessoria da Corregedoria em 15.7.16 pela instauração de
PAD. Decisão do CG na contracapa dos autos de 19.7.16 (já assinado), determinando a instauração de PAD
Sumário.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: acompanhar o andamento do feito no sistema
disciplinar da Corregedoria.
10 – Número de registro e classe:

PAD Sumário nº 247405/2014
(prescrição na capa dos autos
18.12.2016).
Objeto: Apurar fatos envolvendo a atuação da PJ enquanto no exercício de suas funções na 7ª Vara Crime
de Salvador, onde são imputados fatos de falta de urbanidade com os servidores e magistrados da Vara,
além de excesso de prazo em alguns feitos.
Data da instauração:
16.12.2014
Principais andamentos processuais: Decisão do Corregedor aplicando pena de advertência em 31.5.16
(causa interruptiva da prescrição). Recurso ao Órgão Especial em 12.7.16. Recebido no órgão especial em
19.7.16. Aos 20 dias do mês de julho de 2016, sorteada a Relatora, Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: acompanhar o andamento do feito no sistema
disciplinar da Corregedoria.
11 – Número de registro e classe:

PAD Sumário nº 228282/2014
(prescrição na capa dos autos
24.11.2016)
Objeto: apurar conduta da PJ, quando em substituição na Comarca de Itacaré/BA, que deixou de
encaminhar os RAFs dos meses julho, agosto e setembro de 2014, encaminhando, ainda, ofício padrão à
Corregedoria-Geral informando, falsamente, que havia encaminhado referidos relatórios direito ao CNMP.
Data dos fatos:
Julho, agosto e setembro de
2014.
Data da instauração:
21.11.2014

12 – Número de registro e classe:
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Principais andamentos processuais: Decisão do Corregedor aplicando pena de Censura em 3.11.15 (causa
interruptiva da prescrição). Recurso ao Órgão Especial em 16.11.15, que manteve a punição, por maioria,
em sessão realizada em 16.5.16. Dessa decisão, a PJ interpõe “Recurso Extraordinário” dirigido para à PJG,
presidente do Colégio de Procuradores, em 17.5.16. O recurso foi encaminhado para a Procuradora Eny
Magalhães Silva, que havia sido a relatora do recurso anterior, que, em pronunciamento de 19.07.16, disse
não ter atribuição para analisar o recurso, encaminhando o feito para a PGJ fazer a análise, a quem
inicialmente distribuído o recurso. Distribuído à PGJ em 20.7.16.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Acompanhar o andamento do feito no sistema
disciplinar da Corregedoria.
Observações Gerais da Equipe de inspeção.
1Na análise dos expedientes de natureza disciplinar, constatou-se inúmeros casos em que o
Conselho Superior do Ministério Público remeteu cópia de inquéritos civis públicos subjetivos a
homologação de arquivamento, uma vez que foram constatados atrasos substanciais no
encerramento dos feitos (v.g. 47273/2015; 101452/2015; 119007/2015, 119016/2015). De tal
maneira, resulta relevante recomendar à Corregedoria-Geral do Ministério Público da Bahia que
implemente novos expedientes com o objetivo de fiscalizar de forma mais efetiva a tramitação e
encerramento dos feitos extrajudiciais do Ministério Público Baiano, especialmente aqueles que
tem longo tempo de tramitação.
2 - Verificou-se que não existe na corregedoria a separação por classes de procedimentos. Todos
são processos com uma única numeração. O que difere é o assunto. Ocorre que em alguns casos,
um assunto denominado “solicitação de providências caráter administrativo /político/institucional”
pode versar sobre procedimentos de natureza disciplinar ou algum simples requerimento.
Importante recomendar a separação por classes com as respectivas denominações normatizadas
de forma transparente.
3 - Verificou-se a instauração de expedientes decorrentes da falta de envio do RAF (relatório de
atuação funcional) e decorrentes da falta de envio dos relatórios de visitas às delegacias (Resolução
nº 20/CNMP) e presídios (Resolução nº 56/CNMP), o que é digno de registro.
4 - Verificou-se que, no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia, 237 (duzentos e trinta e
sete) cargos estão vagos, sendo que 168 (cento e sessenta e oito) cargos são de entrância inicial.
Deste fato resulta uma série infindável de substituições, inúmeras promotorias sem titularidade
inclusive há mais de 1000 dias, resultando em enorme prejuízo ao serviço e, em especial, à
população; muitas Promotorias estão sendo substituídas por promotores titulares de promotorias
que se situam a uma enorme distância da promotoria de substituição. Muitos processos analisados
pela equipe de inspeção (ausência em audiências e atrasos significativos) decorrem desta
realidade. Sugere-se, pois, que não se leve a efeito a movimentação do quadro sem que haja
reposição adequada.
5- Recomenda-se a alteração da Resolução n.° 138/2015-CSMP, expungindo-se a possibilidade de
interposição de recurso extraordinário (artigo 154, § 2°), ante a ausência de previsão legal neste
sentido.
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6- Recomenda-se à Procuradora-Geral de Justiça que, uma vez recebendo notícia de fato criminoso
imputado ao membro do Ministério Público, comunique, no prazo máximo de dez dias, à
Corregedoria-Geral do Ministério Público.
7- Recomenda-se à Procuradora-Geral de Justiça que conclua, no prazo máximo de 90 (noventa)
dias, estudo de desativação de cargos das Promotorias de Justiça com escassa movimentação
processual.
8- Recomenda-se alteração regimental, com a fixação de prazos claros e razoáveis para apreciação
dos recursos de parte dos Colegiados (Conselho Superior e Órgão Especial do Colégio de
Procuradores). Recomenda-se, ainda, no ponto, maior celeridade por parte dos Colegiados na
apreciação dos recursos.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. O Corregedor-Geral do MP/BA, através do ofício nº 2617/16 CGMP-BA,
encaminhou cópia da decisão por ele exarada nos autos do Processo 157065/2016, nos seguintes termos:
“1 – Em relação a recomendação referente ao Relatório de Correição Ordinária

nº 174487/2015,

determino a adoção de medidas necessárias para a conclusão do processo supracitado, com posterior
envio de resposta ao Douto Corregedor nacional, certificando-se nos autos; 2 – Em referência ao Processo
Administrativo Disciplinar Sumário nº 150604/2014, embora tenha sido aplicada a pena pela CGMP/BA,
considero desnecessária a propositura de revisão de PAD, tendo em vista a Recomendação nº 03/2013CGMP, que disciplina prioridades nas atribuições em razão do exercício de substituição, que serviu como
base para julgamento do Órgão Especial do colégio de procuradores de Justiça do MPE/BA; 3 – Sobre o
item 1, observações gerais da equipe de inspeção, folhas 12 do Relatório Preliminar de Inspeção, de suma
importância a implementação de sistema informatizado de controle pela CGMP/BA dos procedimentos em
trâmite nas Promotorias de Justiça , razão pela qual determino a expedição de ofício a Procuradoria geral
de Justiça, para ciência e tomada de providências necessárias ao cumprimento do quanto recomendado
pela Corregedoria Nacional; 4 – Que a subunidade de protocolo certifique sobre a separação por classe dos
procedimentos, com as respectivas denominações normatizadas de forma transparente , para
cumprimento do item 2, observações gerais da equipe de inspeção; 5 – Oficie-se à Presidente do Conselho
Superior do Ministério Público da Bahia , para conhecimento do item 4, das observações gerais da equipe
de inspeção, no sentido de que não seja levada a efeito a movimentação na carreira do quadro de
membros do MPE/BA, se que haja reposição adequada, quanto às inúmeras Promotorias sem titularidade;
6 - Da mesma forma que o item anterior, à Presidente do Conselho Superior do Ministério Público da
Bahia, para conhecimento do item 5, das observações gerais da equipe de inspeção, no sentido de
promover alteração da Resolução nº 138/2015-CSMP, expungindo-se a possibilidade de interposição de
recurso extraordinário (art. 154, § 2º), ante a ausência de previsão legal neste sentido.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Através do Ofício nº 3453/16 – GPGJ, a Procuradora-Geral de Justiça
informou que: “1. Observações gerais da Equipe de Inspeção. 1.1. Quanto à sugestão de não
movimentar o quadro sem que haja a reposição adequada, temos a informar que a
movimentação de membros do Ministério Público decorre do processo de ascensão funcional
ou retorno à carreira, quer em nível vertical, quer em nível horizontal - ou, em caráter
excepcional, por força de sanção disciplinar - na trilha do art. 127, §2º, 128, II, §5º e art. 130A, § 3º, da Constituição Federal, c/c art. 108 e ss da Lei Complementar nº 11 de 18 de janeiro
de 1996, que institui a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado da Bahia. Nessa linha de
ideias, decerto que o exercício da autonomia administrativa institucional, sobretudo no viés
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de auto-organização, impõe o equacionamento do interesse público, a partir do máximo
esforço para provimento dos cargos de carreira e distribuição dos membros pelas unidades
existentes em todo o Estado, e do direito dos integrantes de carreira verem- se ascender
funcionalmente, por conduto das remoções voluntárias e promoções, na forma da legislação
de regência. Assim, reconhecendo a existência de déficit quadro geral de provimento dos
órgãos de execução do MPBA – aliás, quadro recentemente incrementado de 42 (quarenta e
dois) novos Promotores de Justiça substitutos, já em atuação – mantemo-nos diligentes para
prosseguir a administração e distribuição dos membros de modo a compatibilizar a
progressão funcional ao interesse público, evitando-se o esvaziamento dos órgãos de
entrância inicial – tudo sem descuidar do diuturno esforço para viabilizar orçamentariamente
o acréscimo de novos membros nos quadros, visando alcançar o mais próximo do número
total. Não obstante, é imperioso destacar que gravita em derredor da temática a imposição
dos arts. 110, §3º, e 111 da Lei Complementar estadual nº 11/1996: o primeiro obriga o
Conselho Superior deliberar a respeito do critério para preenchimento de vaga por
remoção/promoção em 30 (trinta) dias do surgimento da vaga; a seu turno, o art. 111 do
determina que, ao cabo do prazo para definição do critério de provimento, “o Presidente do
Conselho Superior do Ministério Público, nos 3 (três) dias subsequentes, expedirá edital com prazo de 10
(dez) dias para inscrição dos candidatos”. Seguindo essa dinâmica prevista em lei, o contingenciamento
das movimentações encontra limitações, por maiores que sejam os esforços para esvaziamentos
dos órgãos de entrância inicial. Aliás, vale dizer que recentemente a Associação do Ministério
Público do Estado da Bahia administrativamente vem manejando requerimentos para abertura
das vagas surgidas, especialmente, na Capital, inclusive já tendo manejado no CNMP pedido de
providências objetivando obter tutela específica para obrigar a oferta de vagas (PP
1.00405/2015-3, rel. Cons. Sérgio

Ricardo). 1.2. Em relação à sugestão de alteração da

Resolução nº 138 do Conselho Superior do Ministério Público de 15 de outubro de 2015 – que
institui o Regimento Interno da Corregedoria Geral do MPBA – a princípio, encaminharemos
ofício a Sua Excelência o Procurador de Justiça Corregedor-Geral a fim de que, à luz de sua
atribuição legal para elaboração do Regimento, nas pegadas do art. 28, XVI, da Lei
Complementar estadual nº 11/1996, realize juízo de conveniência e oportunidade acerca do
encaminhamento de proposta de alteração normativa ao Conselho Superior, por força do art.
26, XXI, do mesmo diploma, especialmente para a sugerida revogação do art. 154, §2º da
Regimento Interno da Corregedoria Geral. 1.3. No que se refere às comunicações de notícias
de fatos atribuídos a membros do MPBA recepcionados pela Procuradoria Geral de Justiça, já
promovemos entendimentos junto aos órgãos de Assessoramento desta Procuradoria Geral
de Justiça, em especial as Procuradorias Geral de Justiça Adjunta e Adjunta Para Assuntos
Jurídicos – incumbidas da depuração e promoção das medidas iniciais nos expedientes
recebidos – para que, doravante, em continuidade aos diligentes e rigorosos impulsos já
levados a efeito nas notícias de fatos, providenciem noticiar com máxima brevidade à
Corregedoria Geral tais matérias. 1.4. Ademais, em referência à desativação de Promotorias
de Justiça com escasso movimento, providenciaremos estabelecer trabalho conjunto com a
Corregedoria Geral – destinatária imediata dos dados estatísticos de atividades funcionais
dos membros – visando identificar e avaliar soluções para a eventual existência de órgãos
com reduzida carga de trabalho, com fins de empregar melhor destinação aos recursos
humanos e materiais. Nesse campo, importante mencionar o incessante engajamento
institucional na redistribuição dos órgãos a partir de critérios de adequação do quadro de
Promotorias de Justiça à demanda social efetivamente existente. A exemplo disto, nos
últimos anos foram promulgadas as leis estaduais nos 12.375/2011, 12.805/2013,
12.828/2013, 12.927/2013, todas de iniciativa do MPBA e veiculadas com o fim de
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reclassificar Promotorias de Justiça por entrância, bem assim, no bojo de algumas destas,
extinguir e redirecionar órgãos de execução para melhor atendimento do interesse público,
com priorização de localidades com demanda mais relevante. Não obstante, haverá
continuação dos esforços nesse domínio, inclusive, agora, considerando as observações da
equipe de inspeção. 1.5.Em face das sugestões de alterações regimentais nos órgãos
colegiados do MPBA, viando promover celeridade ao julgamento de recursos, cuidaremos de
encaminhar cópias do presente Relatório Preliminar e cada uma das instâncias colegiadas,
objetivando instaurar as discussões para a identificação e promoção de soluções pertinentes.

12. Estágio Probatório
São quarenta e sete (47) membros em estágio probatório, que tomaram posse em 09.03.2016. O quadro
total de membros do Ministério Público é de 585 (quinhentos e oitenta cinco) membros: quinhentos e
vinte e oito (528) Promotores de Justiça e cinquenta e sete (57) Procuradores de Justiça, vale dizer: cerca
de oito por cento (8%) do quadro do Ministério Público do Estado da Bahia encontra-se em estágio
probatório. Importa destacar, ainda, que existe, atualmente, 237 (duzentos e trinta e sete) cargos vagos no
âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia, sendo que 168 (cento e sessenta e oito) encontram-se
na entrância inicial.
A Lei Complementar n.° 11/1996, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado da Bahia,
trata do estágio probatório no seu Capítulo IV – “Do Vitaliciamento” –, mais especificamente nos artigos
104 “usque” 107. Diz o referido diploma legal: “Os 02 (dois) primeiros anos de efetivo exercício na carreira
são considerados de estágio probatório, durante os quais o membro do Ministério Público terá seu
trabalho e sua conduta avaliados para fins de vitaliciamento, observados os seguintes requisitos: I –
idoneidade moral; II – conduta pública e particular compatível com a dignidade de cargo; III – dedicação e
exação no cumprimento dos deveres e funções do cargo; IV – eficiência, pontualidade e assiduidade no
desempenho de suas funções; V – presteza e segurança nas manifestações processuais; VI – referências em
razão da atuação funcional; VII – publicação de livros, teses, estudos e artigos jurídicos, inclusive
premiação obtida; VIII – contribuição à melhoria dos serviços da Instituição e da Promotoria de Justiça; IX –
integração comunitária no que estiver afeto às atribuições do cargo; X – frequência a cursos de
aperfeiçoamento realizados pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional” (artigo 104). Durante o
biênio a que se refere este artigo, a atuação do membro do Ministério Público será, ainda, acompanhada e
avaliada pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, por meio de inspeções, correições, análise de
trabalhos remetidos e outros meios ao seu alcance (§ 1° do artigo 104). A permanência na carreira e o
vitaliciamento do membro do Ministério Público serão deliberados pelo Conselho Superior do Ministério
Público (§ 2° do artigo 104). O Corregedor-Geral do Ministério Público, dois meses antes de decorrido o
biênio, remeterá ao Conselho Superior do Ministério Público relatório circunstanciado sobre a atuação
pessoal e funcional dos membros do Ministério Público em estágio probatório, concluindo,
fundamentadamente, pelo seu vitaliciamento ou não (artigo 105). 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 (§ 1° do artigo 105). Os membros do Conselho Superior do Ministério
Público poderão impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento do relatório do
Corregedor-Geral do Ministério Público, por escrito e motivadamente, a proposta de vitaliciamento,
suspendendo-se, por igual, o exercício funcional do membro (§ 2° do artigo 105). O Corregedor-Geral do
Ministério Público poderá propor ao Conselho Superior do Ministério Público, excepcionalmente, o não
vitaliciamenrto de Promotor de Justiça antes do prazo nele previsto (§ 3° do artigo 105). Se a conclusão do
relatório do Corregedor-Geral do Ministério Público for desfavorável ao vitaliciamento ou se for
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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 106). Encerrada a instrução, o
interessado terá vista dos autos para alegações finais pelo prazo de 10 (dez) dias (§ 1° do artigo 106). Na
primeira reunião ordinária subsequente, o Conselho Superior do Ministério Público decidirá pelo voto da
maioria absoluta dos seus membros (§ 2° do artigo 106). 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 106). 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 106). 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 106). 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 107). 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 107). Transitada em julgado a decisão desfavorável ao vitaliciamento, o
Promotor de Justiça será exonerado por ato do Procurador-Geral de Justiça (§ 2° do artigo 107).
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 85, § 1°). Os membros do
Conselho Superior do Ministério Público poderão impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do
recebimento do relatório do Corregedor-Geral do Ministério Público, por escrito e motivadamente, a
proposta de vitaliciamento, caso em que o exercício funcional, até definitivo julgamento, é suspenso
(artigo 85, § 2°). O Corregedor-Geral poderá, excepcionalmente, propor ao Conselho Superior do
Ministério Público o não vitaliciamento de Promotor de Justiça antes do prazo nele previsto (artigo 85, §
3°). Se a conclusão do relatório do Corregedor-Geral do Ministério Público for desfavorável ao
vitaliciamento ou se for apresentada a impugnação pelos membros do Conselho Superior, este – o
Conselho – ouvirá, no prazo de 10 (dez) dias, o Promotor interessado, que poderá apresentar defesa
prévia e requerer provas nos 05 (cinco) dias seguintes, pessoalmente ou por procurador (artigo 86,
“caput”). Encerrada a instrução, o interessado terá vista dos autos para alegações finais pelo prazo de 10
(dez) dias (artigo 86, § 1°). Na primeira reunião ordinária subsequente, o Conselho Superior do Ministério
Público decidirá pela maioria absoluta de seus membros (artigo 86, § 2°). Da decisão contrária ao
vitaliciamento, caberá recurso do interessado ao Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de 10 (dez)
dias contados de sua intimação, que será processado na forma do seu Regimento Interno (artigo 86, § 3°).
Da decisão favorável ao vitaliciamento e contrária ao relatório do Corregedor-Geral do Ministério Público,
caberá recurso deste ao Colégio de Procuradores de Justiça (artigo 86, § 5°). O Conselho Superior do
Ministério Público terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para decidir sobre o não vitaliciamento e o
Colégio de Procuradores de Justiça 30 (trinta) dias para decidir eventual recurso (artigo 87, “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 (artigo 87, § 1°). Transitada em julgado a decisão desfavorável ao vitaliciamento, o
Promotor de Justiça será exonerado por ato do Procurador-Geral de Justiça (artigo 87, § 2°).
A Resolução do Conselho Superior n.° 138/2015, por sua vez, “dispõe sobre o Regimento Interno da
Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado da Bahia”. O Livro III do referido ato normativo
disciplina o Estágio Probatório. Consta do artigo 44: “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, nos termos da lei, deste Regimento Interno e do Regulamento de Estágio Probatório.”
São requisitos para confirmação da carreira: I – idoneidade moral; II – conduta pública e particular
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compatível com o exercício do cargo, III – zelo funcional, IV – eficiência e efetividade; V – disciplina; VI –
adaptação ao cargo, aferida, inclusive, por meio de avaliações psiquiátricas e psicológicas através do setor
médico competente, sempre que necessário (§ 1° do artigo 44). A avaliação será efetuada, dentre outras
formas, por meio de: I – conceituação dos relatórios de atividades funcionais; II – análise de cópias de
trabalhos jurídicos e peças elaboradas em autos judiciais e extrajudiciais; III – inspeções permanentes (§ 2°
do artigo 44). O Promotor de Justiça em estágio probatório, dentre outras obrigações impostas aos
membros do Ministério Público, deverá encaminhar à Corregedoria-Geral, através de instruções por elas
emitidas, cópias das manifestações e peças dos seguintes trabalhos:
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) outras 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;
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 ou procedimentos preparatórios;
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.
V – na área Eleitoral:
a) petições iniciais em processos de qualquer natureza;
b) contestações, réplicas e embargos;
c) pareceres e memoriais;
d) razões e contrarrazões de recursos;
e) informações dos processos relativos a crimes eleitorais.
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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 47). Para efeito de emissão dos conceitos, além
dos requisitos previstos no § 1° do artigo 44 do Regimento, 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 47, § 1°). O Promotor de Justiça em estágio probatório será comunicado do conceito recebido,
sendo orientado pessoalmente sempre que necessário, com vistas à melhoria e ao aperfeiçoamento de
seu trabalho (§ 3° do artigo 47). As conclusões, recomendações e sugestões resultantes dos relatórios
serão anotadas nas respectivas fichas funcionais (§ 4° do artigo 47). 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 48). 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 49). Conferido o conceito insuficiente para o desempenho do
Promotor de Justiça, será instaurada correição extraordinária com a finalidade de acompanhamento de
sua atuação funcional, exigindo-se a apresentação semanal do relatório de atividades funcionais (artigo
50). Após exame das cópias, a Corregedoria-Geral fará um breve relatório acerca do desempenho
funcional de cada Promotor de Justiça em estágio probatório, consignando, entre outros dados, a forma
gráfico, a qualidade da redação, a adequação técnica, a sistematização lógica, a fundamentação, o nível
de persuasão, a combatividade e o conteúdo jurídico (artigo 51). Até dois meses antes de decorrido o
biênio, o Corregedor-Geral encaminhará ao Conselho Superior do Ministério Público relatório
circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional dos membros do Ministério Público, concluindo,
fundamentadamente, pelo seu vitaliciamento ou não (artigo 53). Se a conclusão for contra o
vitaliciamento, suspende-se, até definitivo julgamento, o exercício o funcional do membro do Ministério
Público em estágio probatório (§ 1° artigo 53). O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá propor,
excepcionalmente, ao Conselho do Superior do Ministério Público o não vitaliciamento do Promotor de
Justiça, antes do prazo nele previsto (§ 2° do artigo 53).
Já o Ato n.° 03/2016-CGMP disciplina a gestão e a participação dos Promotores de Justiça durante o
período de avaliação do estágio probatório, a remessa dos relatórios das atividades funcionais via
plataforma própria, além do prazo, forma e meio de encaminhamento das peças produzidas. No referido
diploma normativo, consagram-se orientações no sentido da utilização da plataforma Moodle para o
envio e avaliação das peças produzidas pelo Promotor de Justiça em estágio probatório.
São dois Procuradores de Justiça e sete Promotores de Justiça que assessoram o Corregedor-Geral. Há a
figura, também, do Subcorregedor-Geral, que atua apenas nos afastamentos do Corregedor-Geral. Há uma
vinculação, por região, do Promotor-Corregedor ao Promotor de Justiça em estágio probatório.
Não se faz sensível, ao longo do estágio probatório, obrigatoriedade, de natureza legal ou 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).
Não há, no histórico do Ministério Público do Estado da Bahia, notícia de não vitaliciamento de Membro
em estágio probatório.
Não há avaliação psicológica ou psiquiátrica dos Promotores de Justiça ao longo do estágio probatório,
embora exista previsão no regimento interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público neste sentido.
Não há, por igual, exame psicotécnico para fins de ingresso.
Há prévio curso de formação dos Promotores de Justiça em estágio probatório, realizado pelo Centro de
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, no período de trinta dias. À Corregedoria-Geral foram destinados
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apenas dois dias, 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.
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, mormente em razão da ausência de exame de tal natureza por
ocasião do ingresso.
3° Conferir à Corregedoria-Geral papel de protagonista no estágio de formação dos Promotores de Justiça
em estágio probatório, possibilitando, no mínimo, que o referido órgão de correição possa participar na
definição do conteúdo do curso.
4° No âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia, 237 (duzentos e trinta e sete) cargos estão vagos,
sendo que 168 (cento e sessenta e oito) cargos são de entrância inicial. Recomenda-se, assim, a fim de
evitar o agravamento do problema do verdadeiro “esvaziamento” da entrância inicial, que se evite levar a
efeito promoções dos Promotores de Justiça em estágio probatório.
5° É fundamental que os Promotores de Justiça em estágio probatório, ao longo do biênio, sejam
submetidos, ao menos, a uma inspeção/correição.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Através do Ofício nº 3453/16 – GPGJ, a Procuradora-Geral de Justiça
informou que: Quanto às observações concernentes ao estágio probatório, à luz das observações
da equipe de inspeção, diligenciaremos interlocuções junto à Corregedoria Geral a fim de
colocarmo-nos à disposição para entabular discussões voltadas ao aperfeiçoamento do
regulamento de estágio probatório, cuja elaboração e acompanhamento incumbe à
corregedoria, na forma do art. 29, IX, da lei Complementar estadual nº 11/1993.

13. Correições e Inspeções
A disciplina da atividade fiscalizatória dos membros do Ministério Público do Estado da Bahia encontra
referência na Lei Complementar n.° 11/1996, no capítulo que trata das “Disposições Preliminares”
(Capítulo I) do Título IV – “Regime Disciplinar”. Reza o artigo 203, incisos, do referido diploma legal que a
atividade funcional dos Promotores de Justiça está sujeita a: a) inspeção permanente, b) visita de
inspeção, c) correição ordinária e d) 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 203).
O Corregedor-Geral do Ministério Público, por autorização ou recomendação do Órgão Especial do Colégio
de Procuradores, poderá realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça (artigo 204). A inspeção dirá
respeito somente à regularidade administrativa dos serviços de distribuição e devolução de processos, da
qual o Corregedor-Geral do Ministério Público elaborará relatório, que será remetido ao Órgão Especial do
Colégio de Procuradores de Justiça (parágrafo único do artigo 204).
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A inspeção permanente será procedida pelos Procuradores de Justiça ao examinar os autos em que devam
oficiar (artigo 205). O Corregedor-Geral do Ministério Público, de ofício ou à vista das informações
enviadas pelos Procuradores de Justiça, quando for o caso, fará aos Promotores de Justiça, oralmente ou
por escrito, em caráter reservado, as recomendações ou observações que julgar cabíveis, dando-lhe
ciência dos elogios (parágrafo único do artigo 205).
As visitas de inspeção serão realizadas em caráter informal pelo Corregedor-Geral do Ministério Público,
pelo Subcorregedor-Geral do Ministério Público e pelos Promotores de Justiça Corregedores (artigo 206).
Já a correição ordinária será efetuada, pessoalmente, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, pelo
Subcorregedor-Geral do Ministério Público ou pelos Promotores de Justiça Corregedores (artigo 207). 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, bem como os deveres do cargo, das
obrigações legais e das determinações da Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria-Geral do
Ministério Público (§ 1° do artigo 207). A Corregedoria-Geral do Ministério Público realizará, anualmente,
correições ordinárias em, no mínimo, 1/3 das Promotorias de Justiça da Capital e do interior (§ 2° do artigo
207). A correição ordinária realizada em Procuradorias de Justiça somente será procedida pelo
Corregedor-Geral do Ministério Público, na forma do seu regimento interno (§ 3° do artigo 207).
A correição extraordinária será realizada pessoalmente pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, pelo
Subcorregedor-Geral do Ministério Público ou pelos Promotores de Justiça Corregedores, 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 208, 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 do comportamento dos Promotores de Justiça (§
1° do artigo 208). O relatório da correição será sempre levado ao conhecimento dos Órgãos da
Administração Superior do Ministério Público (§ 2° do artigo 208). 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 209).
Sempre que, em correição ou visita de inspeção, 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, determinando a instauração do procedimento disciplinar
adequado (artigo 210).
A Resolução n.° 138/2015, do Conselho Superior do Ministério Público, que dispõe sobre a aprovação do
Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado da Bahia, também trata da
matéria ora em exame, no Livro IV – “Do Regime Disciplinar”. Consta do referido diploma normativo que a
atividade funcional dos membros do Ministério Público, na forma da Lei Orgânica Nacional e da Lei
Orgânica do Ministério Público do Estado da Bahia, está sujeita a: a) inspeções permanentes, b) visitas de
inspeção, c) correições ordinárias e extraordinárias, d) sindicância e e) processo administrativo disciplinar
(artigo 78, incisos).
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A inspeção permanente nos serviços dos (as) Promotores (as) de Justiça exercida pelos Procuradores de
Justiça, ao oficiarem nos autos, nos termos do artigo 205 da Lei Orgânica Estadual, através de remessa à
Corregedoria-Geral de Relatório de Inspeção Permanente (artigo 79). O formulário de Inspeção
permanente indicará: a) o número do processo em segunda instância, b) o nome das partes, c) a Comarca
e a Promotoria de Justiça de origem, d) o nome do Procurador de Justiça que atuou no feito, e) o nome do
Promotor de Justiça inspecionado, f) uma descrição sucinta dos fatos (artigo 80). Poderá o Procurador de
Justiça oficiante solicitar o registro em assento funcional do (a) Promotor (a) de Justiça de elogios, desde
que devidamente justificada tal solicitação (artigo 81). Sempre que necessário poderão os Procuradores
de Justiça enviar observações fundamentadas sobre a atuação dos Promotores de Justiça em outras
atividades funcionais (artigo 82).
Por autorização ou recomendação do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, o CorregedorGeral do Ministério Público poderá realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça (artigo 88). O
Corregedor-Geral do Ministério Público elaborará relatório apenas sobre a regularidade administrativa dos
serviços de distribuição e devolução dos processos, que será remetido ao Órgão Especial do Colégio de
Procuradores (parágrafo único do artigo 88).
As visitas de inspeção serão realizadas em caráter informal pelo Corregedor-Geral, pelo SubcorregedorGeral ou pelos Procuradores e Promotores de Justiça Corregedores (artigo 89).
Já as correições serão realizadas, pessoalmente e/ou virtualmente, pelo Corregedor-Geral, pelo
Subcorregedor-Geral ou pelos Procuradores e Promotores de Justiça Corregedores (artigo 90). As
correições virtuais serão executadas por sistema próprio, cujas formas, disposições e procedimentos serão
disciplinados por ato do Corregedor-Geral, em conformidade com as ferramentas tecnológicas disponíveis
e de acordo com a normatividade do Conselho Nacional do Ministério Público (parágrafo único do artigo
90). As correições têm por objetivo verificar a regularidade do serviço, a eficiência, a efetividade, a
pontualidade, o exercício das funções, o cumprimento dos deveres e atribuições do cargo e a conduta
pública e particular dos membros da Instituição e, especialmente: a) qualidade do serviço do (a) Promotor
(a), nos seus aspectos jurídico e protocolar; b) a observância dos prazos legais; c) a observância dos
deveres e vedações legais dos membros do Ministério Público; d) o cumprimento dos Atos, Resoluções e
Avisos da Procuradoria-Geral de Justiça, da Corregedoria-Geral do Ministério Público e do Conselho
Nacional do Ministério Público; e) a organização da Promotoria de Justiça; f) o desempenho das atividades
judiciais e extrajudiciais; g) o relacionamento com a comunidade e a conduta social; h) a permanência na
comarca, inclusive nos finais de semana, além de outros pertinentes à função ministerial (artigo 91). As
correições obedecerão ao seguinte: a) na verificação do cumprimento dos deveres inerentes ao cargo
inclui-se a investigação da efetiva residência do (a) Promotor (a) na Comarca da respectiva lotação; b)
quando se tratar de correições ordinárias ou extraordinárias, em Promotoria de Justiça, Centros de Apoio,
Centro de Estudos, Centros de Apoio Técnico, Grupos de Atuação, Comissões, Comitês, Coordenadorias,
Núcleos, demais órgãos e unidades, os trabalhos serão presididos pelo Corregedor-Geral, pelo
Subcorregedor-Geral ou por Procurador ou Promotor de Justiça Corregedor, nos termos da Lei Orgânica
Estadual (artigo 92). Das correições realizadas será sempre confeccionado formulário próprio,
acompanhado de parte narrativa, conforme modelo a ser entregue pela Corregedoria-Geral aos que as
presidem (artigo 93). O formulário de correição poderá ser disponibilizado ao correicionado via sistema ou
e-mail mediante autorização do Corregedor-Geral constante do ato ou da comunicação a ser publicada no
diário de justiça eletrônico (§ 1° do artigo 93). O resumo do relatório da correição será consignado no
assento funcional do membro do Ministério Público (§ 2° do artigo 93). Na última sessão ordinária do mês
de novembro de cada ano, será levado ao conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público o
relatório das correições feitas em Procuradorias e Promotorias de Justiça (§ 3° do artigo 93).
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Para realização das correições ordinária presenciais e/ou virtuais, o Corregedor-Geral determinará a
publicação de ato regulamentar específico no Diário de Justiça eletrônico, que conterá, entre outros, os
seguintes dados: a) indicação da Promotoria de Justiça e/ou órgão/unidade sujeitos à correição; b) local,
dia, hora e forma procedimental da instalação dos trabalhos; c) a informação de que poderão ser
recebidas notícias ou reclamações de qualquer pessoa do povo ou autoridades locais em relação aos
membros do Ministério Público, servidores, auxiliares e estagiários com atuação na Promotoria de Justiça
objeto da correição (artigo 94). Sempre que possível serão realizadas visitas de inspeção nas Promotorias
de Justiça e/ou órgãos/unidades das comarcas vizinhas às que estejam sendo realizadas correições (§ 3°
do artigo 94). A Corregedoria-Geral oficiará ao Juiz de Direito da comarca ou da vara, comunicando a
correição e solicitando-lhe a contribuição necessária à sua realização, o mesmo fazendo com relação ao (a)
Promotor de Justiça (artigo 95). De igual forma será dada notícia da correição ao (a) Presidente da
Subsecção local da Ordem dos Advogados do Brasil. Os trabalhos e processos afetos ao Promotor de
Justiça correicionado serão examinados por amostragem (artigo 97). O sistema de correição por
amostragem não impede que, se entender necessário, sejam separados e examinados outros trabalhos e
autos de processos pelo Corregedor-Geral, Subcorregedor-Geral, Procurador ou Promotor de Justiça
Corregedor, a critério do presidente dos trabalhos de correição (§ 2° do artigo 97). O Corregedor-Geral,
Subcorregedor-Geral, Procurador ou Promotor de Justiça Corregedor verificará o cumprimento dos prazos
processuais pelo (a) Promotor (a) de Justiça, nos livros carga e descarga de autos, bem como no sistema
integrado (artigo 98). O encarregado da correição, se necessário e as circunstâncias exigirem, fará contato
com as autoridades locais, o representante da OAB local e quem julgar necessário, a fim de que sejam
colhidas informações sobre a conduta social e atuação funcional do (a) Promotor (a) de Justiça na comarca
(artigo 99). Instalados os trabalhos, o encarregado da correição poderá receber informações sobre o
desempenho do membro do Ministério Público nas suas funções, ou reclamações sobre abusos, erros ou
omissões, não só do correicionado, bem como dos servidores, estagiários e auxiliares, adotando as
providências adequadas (artigo 100). Os membros do Ministério Público, servidores, estagiários e
auxiliares poderão apresentar críticas, sugestões e reivindicações para o aperfeiçoamento da atuação
ministerial e o aprimoramento dos trabalhos na Promotoria de Justiça correicionada (artigo 101). A
Corregedoria-Geral realizará anualmente, no mínimo, correições ordinárias em 1/3 (um terço) das
Promotorias de Justiça (artigo 102). A realização de correição ordinária em Promotoria de Justiça não
impede a realização de eventual correição extraordinária posterior, nem fica prejudicada pela realização
anterior desta (artigo 103).
A correição extraordinária será realizada, pessoalmente, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, pelo
Subcorregedor-Geral ou pelos Procuradores de Justiça ou Promotores de Justiça Corregedores, de ofício,
por determinação da Procuradoria-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 104, incisos). Aplicam-se às correições extraordinárias, no que couber,
as regras estabelecidas para as correições ordinárias (artigo 105). As correições extraordinárias dispensam
os procedimentos preparatórios das ordinárias (artigo 106). Terminada a correição extraordinária, o
encarregado da correição elaborará relatório circunstanciado, mencionando os fatos observados e
sugerindo as providências a serem adotadas ao Corregedor-Geral, no caso de não ter sido presidida por
ele (artigo 107). Deverão ser remetidas cópias do relatório mencionado ao Conselho Superior do
Ministério Público, ao órgão que deu causa a correição e a Promotoria de Justiça correicionada (parágrafo
único do artigo 107).
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Em relatório de correição ordinária, datado de 13 de julho de 2016, examinado ao concreto – no 5º cargo
da Promotoria de Justiça de Valença/BA, titulado pela Doutora Fernanda Carolina Pataro de Queiroz–
foram lançadas as seguintes conclusões:
“Em virtude de toda a análise relatada, encerramos o presente relatório, sugerindo a Vossa Excelência:
I – Expedição de ofício à 5ª Promotoria de Valença para, no prazo de 90 (noventa) dias: 1) atualizar os procedimentos
extrajudiciais em trâmite, regularizando-os de acordo com as resoluções do CNMP pertinentes; 2) adotar medidas visando à
conclusão do PIC n.° 240264/2015, que já é objeto de procedimento em trâmite nesta Corregedoria; 3) providenciar abertura
de registro, físico ou digital, das visitas técnicas a unidades policiais e controle de atendimento ao público; 4) regularizar a
situação dos inquéritos policiais paralisados que se encontram na 5ª Promotoria de Justiça de Valença, bem como dos
processos criminais com vistas; 5) e, concomitantemente, no prazo de 20 (vinte) dias, regularizar as visitas técnicas junto às
unidades policiais: Delegacia de Valença, Delegacia de Cairu, Delegacia de Camamu e Coordenadoria Regional da Polícia
Técnica, além da Delegacia de Tancredo Neves (caso possua o citado Município, ainda que não esteja inserido na relação do
CNMP). Após, findo o prazo de 90 (noventa) dias, remeter à Corregedoria: 1) planilha atualizada dos procedimentos
extrajudiciais; 2) comprovação das medidas adotadas em relação ao PIC n.° 240264/15; 3) certidões cartorárias ou
comprovação de outra forma (portal de intimações) informando o quantitativo de processos com vista ao Ministério Público
e em carga; 4) certidão do cartório informando a inexistência de processos envolvendo réus presos com vistas ou em carga
ao Ministério Público.
II – Expedição de ofício à Procuradora-Geral de Justiça para ciência e adoção das providências que entender pertinentes
alusivas às sugestões e solicitações formuladas pela Promotora, em especial: 1) a disponibilização de dois monitores extras,
vez que os processos são digitais, bem como uma impressora para a 5ª Promotoria de Valença; 2) análise de possível
mudança da sede da Promotoria de Justiça Regional, o que deverá ser discutido com a Coordenação respectiva, ante a
estrutura envelhecida do imóvel que exige algumas reformas e manutenção, funcionando precariamente a central de
inquérito e o atendimento ao público na atual unidade, além do espaço reduzido de algumas promotorias ali instaladas; 3)
análise do pleito, inclusive nos aspectos técnicos e de segurança, para que servidor possua token para auxiliar nos trabalhos
da Promotoria (verificar, inclusive, se há possibilidade de token com atuação mais restrita).
III – Expedição de ofício à Coordenação Regional de Valença a fim de ser discutida, em reunião com membros, a situação do
imóvel onde funciona a Regional, caso já não tenha sido deliberado a respeito.
Após a expedição dos ofícios supra e não detectando violação a dever funcional por parte da Promotoria de Justiça, Dra.
Fernanda Carolina Pataro de Queiroz, sugerimos o arquivamento deste relatório, com as anotações de praxe.”

Foram realizadas as seguintes inspeções/correições: ano de 2015: 330 (trezentos e trinta) correições nos
cargos das Promotorias de Justiça. No ano de 2016, 188 (cento e oitenta) cargos das Promotorias de
Justiça e 55 (cinquenta e cinco) cargos da Procuradoria de Justiça foram correicionados.
É certo que foram correicionados todos os cargos da Procuradoria de Justiça. Ocorre que, em casos tais,
por força do artigo 204 da Lei Complementar n° 11/96, o Corregedor-Geral, após autorização ou
recomendação do Órgão Especial do Colégio de Procuradores, leva a efeito inspeção/correição limitada no
seu campo de cognição: a inspeção diz respeito somente à regularidade administrativa dos serviços de
distribuição e devolução de processos. No tópico, a título de ilustração, transcreve-se o relatório de
correição, datado de 02.06.2016, relativo ao cargo da Procuradoria de Justiça titulado pela Doutora Luiza
Pamponet Sampaio Ramos, a saber:
“Aos 02 dias do mês de junho do ano de 2016, às 10h, em cumprimento ao quanto determinado na
Comunicação n.° 04/2016-CGMP, procedi à realização da Correição Ordinária concernente à
Procuradoria de Justiça, cujas atribuições são exercidas pela Douta Procuradora de Justiça Luíza
Pamponet Sampaio Ramos.
Assim, o presente anexo destina-se ao registro de aspectos da correição que não estão
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contemplados no Formulário preenchido pelos Procuradores para obtenção de dados das
Procuradorias de Justiça da Bahia.
O gabinete da Procuradoria de Justiça de titularidade da Doutora Luiza Pamponet Sampaio Ramos
funciona no segundo andar da sede do Ministério Público do Centro Administrativo do Estado da
Bahia, nesta Capital. A Procuradora de Justiça considerou que o espaço físico, as instalações, a
estrutura de apoio, os equipamentos e o mobiliário são satisfatórios e atendem às necessidades
laborais.
O gabinete da Procuradora de Justiça, que exerce suas atribuições na Procuradoria de Justiça
Criminal, atualmente conta com o auxílio de uma Assessora Jurídica em situação regular e dispõe
de um estagiário de nível superior.
Foram apresentadas as certidões relativas à movimentação processual e à participação em sessões
do Colégio de Procuradores, cumprindo destacar que a mesma não integra o Conselho Superior ou
Órgão Especial do Colégio do Ministério Público.
Adunou, ainda, cópias de manifestações processuais a fim de corroborar o presente relatório,
cumprindo destacar que Procuradora esteve de férias durante o mês anterior à correição.
Isto posto, nota-se o efetivo cumprimento do dever funcional, razão pela qual determino o
arquivamento do presente Relatório de Correição, com as anotações pertinentes.”
Por fim, foi constatado que o Doutor Ulisses Campos de Araújo, respondendo à correição extraordinária e
titular de cargo na Capital, foi designado pela Procuradoria-Geral de Justiça para responder
cumulativamente por outro cargo há mais de quinhentos quilômetros de distância.
Recomendações:
- Recomenda-se a alteração do artigo 204 da Lei Complementar n.° 11/96, expungindo-se a necessidade
de autorização ou recomendação do Órgão Especial do Colégio de Procuradores para que o CorregedorGeral realize inspeção nos cargos da Procuradoria de Justiça (adaptar, após, o Regimento Interno da
Corregedoria-Geral)
- Recomenda-se alteração do parágrafo único do artigo 204 da Lei Complementar n.° 11/96, expungindose à limitação imposta ao Corregedor-Geral no seu campo de cognição por ocasião das
inspeções/correições realizadas nos cargos da Procuradoria de Justiça: a inspeção diz respeito somente à
regularidade administrativa dos serviços de distribuição e devolução de processos (adaptar, após, o
Regimento Interno da Corregedoria-Geral).
- Recomenda-se, partindo-se da premissa de que o Conselho Nacional do Ministério Público não
estabelece distinção ontológica entre os cargos das Promotorias de Justiça e os cargos da Procuradoria de
Justiça, a renovação das correições nos cargos desta última – Procuradoria de Justiça –, levando-se a
efeito, além do exame da regularidade administrativa dos serviços de distribuição e devolução de
processos, análise qualitativa dos trabalhos produzidos e adequação do número de processos recebidos.
- Recomenda-se à Procuradora-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. Há que se observar, também, o princípio da razoabilidade, evitando-se
designações em que o Promotor de Justiça designado tem que percorrer centenas de quilômetros para
atender o cargo para o qual foi designado. Em casos tais, há que se ouvir previamente a CorregedoriaGeral.
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Através do Ofício nº 3453/16 – GPGJ, a Procuradora-Geral de Justiça
informou: 3. Recomendações relativas às correições e inspeções. Neste sentido, observa-se que as
observações aludem a atividade própria da Corregedoria Geral, 3.1. Já no que se refere às sugestões de
alteração da lei orgânica do MPBA, especialmente art. 204, reputamo-nos tratar-se de matéria de
relevante interesse institucional. Por essa razão, valendo-nos do disposto no art. 18, inciso I, da lei
Complementar estadual nº 11/1996, colheremos, inicialmente, opinativo do egrégio Colégio de
Procuradores de Justiça acerca da matéria, para posterior adoção das providências pertinentes ao tema.
3.2. Por fim, no que cinge às designações de membros para funcionarem em órgão de execução diverso de
sua titularidade, as recomendações da equipe de inspeção serão devidamente consideradas para avaliação
de eventuais medidas de aperfeiçoamento. ”

14. Resoluções do CNMP
14.1. Controle Externo da Atividade Policial (Res. nº 20/CNMP): O controle fica a cargo da Subunidade de
Protocolo, sob a responsabilidade do servidor Eliezer Santos Santana. Procedem com as validações no
sistema e monitoramento dos envios. Comunicam através de infomails o período das visitas e do
preenchimento dos formulários. Ultrapassado o prazo, são encaminhados ofícios-circulares concedendo
10 dias para regularização do preenchimento e do envio. Passado o prazo, fazem um novo relatório,
certificando individualmente as unidades cujos formulários não foram preenchidos ou enviados. A
certidão é autuada como "Procedimento de descumprimento da Res. 20" e encaminhada à SecretariaGeral da CG que adota as providências necessárias. É expedido ofício ao membro responsável pelo envio,
estipulando prazo de 5 dias para a regularização e justificativa. Referido procedimento foi adotado na
gestão do Dr. Marco Antônio Chaves da Silva. Atualmente, das 510 unidades policiais civis, constatou-se
que 80 formulários não foram enviados. Dos 40 batalhões registrados, apenas 2 não tiveram seus
formulários enviados. Das 35 unidades periciais (medicina legal e perícia técnica), todas foram
encaminhadas. Até o presente momento não houve expedição de qualquer pedido de justificativa e
regularização. O procedimento poderia ser virtualizado, evitando autuação e geração de papel. Para evitar
multiplicação desnecessária de procedimentos, seria aconselhável reunir as pendências por período de
envio e não por unidade.
14.2. Interceptação telefônica (Res. nº 36/CNMP): O controle fica a cargo da Subunidade de Protocolo,
sob a responsabilidade do servidor Eliezer Santos Santana. Os membros informam os dados através do
RAF - Relatório de Atividade Funcionais! Até o dia 20 de cada mais (Ato Normativo 6/2009, alterado pelo
AN 12/2010, ambos da CG). O SIMP - Sistema Integrado de Informações do Ministério Público faz a
totalização dos dados enviados. A CG extrai o relatório consolidado (foram compulsados alguns relatórios
de interceptações gerado pelo SIMP e que estão arquivados em pasta própria) e preenche o questionário
no CNMP Ind.
14.3. Cronograma de inspeções e correições (Res. nº 43/CNMP):
ATO Nº 12/2015 – CGMP*
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pelo art. 207, § 2º da Lei Complementar nº 11/96, assim como em atendimento aos da
Resolução nº 43 do CNMP, torna público aos Excelentíssimos Membros do Ministério Público do Estado da
Bahia que:
1 – Durante o ano de 2016, serão realizadas as correições ordinárias nas Promotorias de Justiça, Órgãos e
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Unidades abaixo relacionados, sem prejuízo de correições extraordinárias ou inspeções que se fizerem
necessárias:
COMARCA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

Abaré

Plena

Alagoinhas

1ª

Alcobaça

Plena

Amargosa

PJ Especializada em Meio Ambiente

Amélia Rodrigues

Plena

Anagé

Plena

Aurelino Leal

Plena

Baianópolis

Plena

Baixa Grande

Plena

Barra da Estiva

Plena

Barra do Choça

Plena

Barreiras

2ª

Barreiras

4ª

Barreiras

PJ Especializada em Meio Ambiente

Boa Nova

Plena

Bom Jesus da Lapa

1ª

Bom Jesus da Lapa

3ª

Bom Jesus da Lapa

PJ Especializada em Meio Ambiente

Boquira

Plena

Brejões

Plena

Brotas de Macaúbas

Plena

Brumado

1ª

Brumado

2ª

Brumado

4ª

Cachoeira

1ª

Cachoeira

2ª

Camacan

1ª

Camacan

2ª

Camacan

3ª

Camaçari

8ª

Camaçari

9ª

Camaçari

10ª

Campo Formoso

2ª

Canarana

Plena

Canavieiras

1ª

Canavieiras

2ª

Candeias

5ª

Candeias

6ª

Cândido Sales

Plena

Capela do Alto Alegre

Plena

Casa Nova

1ª

Casa Nova

2ª

Castro Alves

Plena

Cícero Dantas

1ª
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Cícero Dantas

2ª

Cipó
Coaraci

2ª

Cocos

Plena

Conceição de Feira

Plena

Conceição do Almeida

Plena

Conceição do Jacuípe

Plena

Conde

Plena

Condeúba

Plena

Coribe

Plena

Correntina

Plena

Cotegipe

Plena

Dias D’ávila

1ª

Dias D’ávila

3ª

Euclides da Cunha

2ª

Euclides da Cunha

3ª

Eunápolis

1ª

Eunápolis

2ª

Eunápolis

3ª

Eunápolis

4ª

Eunápolis

5ª

Eunápolis

6ª

Eunápolis

7ª

Feira de Santana

1ª

Feira de Santana

2ª

Feira de Santana

4ª

Feira de Santana

5ª

Feira de Santana

6ª

Feira de Santana

8ª

Feira de Santana

10ª

Feira de Santana

11ª

Feira de Santana

12ª

Feira de Santana

13 ª

Feira de Santana

14ª

Feira de Santana

17ª

Feira de Santana

19ª

Feira de Santana

20ª

Feira de Santana

21ª

Feira de Santana

22ª

Feira de Santana

23ª

Gandu

1ª

Gandu

3ª

Gentio do Ouro

Plena

Governador Mangabeira

Plena

Guanambi

2ª

Guanambi

4ª

Guanambi

5ª

Guanambi

PJ Especializada em Meio Ambiente
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Guanambi

PJ Especializada em Sonegação Fiscal

Guaratinga

Plena

Ibirapitanga

Plena

Ibirapuã

Plena

Ibotirama

2ª

Ilhéus

2ª

Ilhéus

3ª

Ilhéus

5ª

Ilhéus

6ª

Ilhéus

7ª

Ilhéus

8ª

Ilhéus

9ª

Ilhéus

10ª

Ilhéus

PJ Especializada do Meio Ambiente

Inhambupe

Plena

Ipirá

1ª

Ipirá

2ª

Iraquara

Plena

Irará

1ª

Irará

2ª

Irecê

1ª

Irecê

2ª

Irecê

3ª

Irecê

4ª

Irecê

5ª

Irecê

6ª

Irecê

PJ Especializada em Meio Ambiente

Irecê

PJ Especializada em Sonegação Fiscal

Itabela

Plena

Itaberaba

1ª

Itaberaba

2ª

Itaberaba

3ª
ITABUNA

3ª

Itacaré

Plena

Itajuípe

Plena

Itamaraju

2ª

Itambé

Plena

Itanhém

Plena

Itaparica

2ª

Itapebi

Plena

Itapetinga

1ª

Itapetinga

2ª

Itapetinga

4ª

Itapitanga

Plena

Itarantim

Plena

Jacaraci

Plena

Jacobina

1ª

Jacobina

2ª
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4ª

Jacobina
Jacobina

6ª

Jacobina

PJ Especializada em Meio Ambiente

Jaguaquara

1ª

Jaguaquara

2ª

Jaguarari

Plena

Jaguaripe

Plena

Jequié

2ª

Jequié

4ª

Jequié

8ª

Jequié

PJ Epecializada em Meio Ambiente

Jeremoabo

2ª

Jitaúna

Plena

Juazeiro

11ª

Juazeiro

12ª

Juazeiro

PJ Especializada em Sonegação Fiscal

Lauro de Freitas

2ª

Lauro de Freitas

3ª

Lauro de Freitas

4ª

Lauro de Freitas

5ª

Lençóis

Plena

Livramento de Nossa Senhora

1ª

Luís Eduardo Magalhães

1ª

Luís Eduardo Magalhães

2ª

Macaúbas

1ª

Macaúbas

2ª

Maragogipe

Plena

Maraú

Plena

Mata de São João

1ª

Mata de São João

2ª

Mata de São João

3ª

Monte Santo

2ª

Mucugê

Plena

Mucuri

Plena

Nova Canaã

Plena

Nova Fátima

Plena

Nova Viçosa

Plena

Olindina

Plena

Oliveira dos Brejinhos

Plena

Palmas de Monte Alto

Plena

Paratinga

Plena

Pau Brasil

Plena

Paulo Afonso

2ª

Paulo Afonso

4ª

Pilão Arcado

Plena

Planalto

Plena

Poções

1ª

Poções

2ª
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Pojuca

1ª

Pojuca

2ª

Porto Seguro

1ª

Porto Seguro

2ª

Porto Seguro

3ª

Porto Seguro

4ª

Porto Seguro

5ª

Porto Seguro

PJ Especializada em Meio Ambiente

Presidente Dutra

Plena

Presidente Jânio Quadros

Plena

Remanso

2ª

Retirolândia

Plena

Riachão do Jacuípe

2ª

Ruy Barbosa
Salvador

2ª
1ª Promotoria de Justiça de Meio Ambiente

Salvador

2ª Promotoria de Justiça de Meio Ambiente

Salvador

3ª Promotoria de Justiça de Meio Ambiente

Salvador

5ª Promotoria de Justiça de Meio Ambiente

Salvador

6ª Promotoria de Justiça de Meio Ambiente

Salvador

2ª Promotoria de Justiça do Consumidor

Salvador

3ª Promotoria de Justiça da Cidadania

Salvador

4ª Promotoria de Justiça da Cidadania

Salvador

6ª Promotoria de Justiça da Cidadania

Salvador

8ª Promotoria de Justiça da Cidadania

Salvador

9ª Promotoria de Justiça da Cidadania

Salvador

10ª Promotoria de Justiça da Cidadania

Salvador

13ª Promotoria de Justiça da Cidadania

Salvador

Promotoria de Justiça da Infância e Juventude - 1º Promotor de Justiça

Salvador

Promotoria de Justiça da Infância e Juventude - 2º Promotor de Justiça

Salvador

Promotoria de Justiça da Infância e Juventude - 4º Promotor de Justiça

Salvador

Promotoria de Justiça da Infância e Juventude - 5º Promotor de Justiça

Salvador

Promotoria de Justiça da Infância e Juventude - 6º Promotor de Justiça

Salvador

Promotoria de Justiça da Infância e Juventude - 8º Promotor de Justiça

Salvador

Promotoria de Justiça da Infância e Juventude - 9º Promotor de Justiça

Salvador
Salvador
Salvador
Salvador

Promotoria de Justiça da Infância e Juventude - 10º Promotor de
Justiça
Promotoria de Justiça da Infância e Juventude - 11º Promotor de
Justiça
Promotoria de Justiça da Infância e Juventude - 12º Promotor de
Justiça
Promotoria de Justiça de Fazenda Pública - 1º Promotor de Justiça

Salvador

Promotoria de Justiça de Fazenda Pública - 2º Promotor de Justiça

Salvador

Promotoria de Justiça de Fazenda Pública - 3º Promotor de Justiça

Salvador

Promotoria de Justiça de Fazenda Pública - 4º Promotor de Justiça

Salvador

1ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

2ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

3ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

4ª Promotoria de Justiça de Assistência
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Salvador

5ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

6ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

7ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

8ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

10ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

11ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

12ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

13ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

14ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

15ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

16ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

18ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

19ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

20ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

22ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

23ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

24ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

25ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

26ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

28ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

30ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

31ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

32ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

33ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

34ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

35ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

36ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

38ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

39ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

43ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

44ª Promotoria de Justiça de Assistência

Salvador

1ª Promotoria de Justiça Criminal - 1º Promotor de Justiça

Salvador

1ª Promotoria de Justiça Criminal - 2º Promotor de Justiça

Salvador

1ª Promotoria de Justiça Criminal - 3º Promotor de Justiça

Salvador

1ª Promotoria de Justiça Criminal - 4º Promotor de Justiça

Salvador

1ª Promotoria de Justiça Criminal - 5º Promotor de Justiça

Salvador

1ª Promotoria de Justiça Criminal - 7º Promotor de Justiça

Salvador

1ª Promotoria de Justiça Criminal - 8º Promotor de Justiça

Salvador

1ª Promotoria de Justiça Criminal - 9º Promotor de Justiça

Salvador

1ª Promotoria de Justiça Criminal - 13º Promotor de Justiça

Salvador

1ª Promotoria de Justiça Criminal - 14º Promotor de Justiça

Salvador

2ª Promotoria de Justiça Criminal - 1º Promotor de Justiça

Salvador

2ª Promotoria de Justiça Criminal - 2º Promotor de Justiça

Salvador

2ª Promotoria de Justiça Criminal - 3º Promotor de Justiça

Salvador

2ª Promotoria de Justiça Criminal - 4º Promotor de Justiça

Salvador

2ª Promotoria de Justiça Criminal - 5º Promotor de Justiça

Salvador

2ª Promotoria de Justiça Criminal - 6º Promotor de Justiça

Salvador

2ª Promotoria de Justiça Criminal - 7º Promotor de Justiça
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Salvador

2ª Promotoria de Justiça Criminal - 8º Promotor de Justiça

Salvador

2ª Promotoria de Justiça Criminal - 10º Promotor de Justiça

Salvador

2ª Promotoria de Justiça Criminal - 11º Promotor de Justiça

Salvador

2ª Promotoria de Justiça Criminal - 12º Promotor de Justiça

Salvador

2ª Promotoria de Justiça Criminal - 13º Promotor de Justiça

Salvador

2ª Promotoria de Justiça Criminal - 14º Promotor de Justiça

Salvador

3ª Promotoria de Justiça Criminal - 1º Promotor de Justiça

Salvador

3ª Promotoria de Justiça Criminal - 3º Promotor de Justiça

Salvador

3ª Promotoria de Justiça Criminal - 4º Promotor de Justiça

Salvador

3ª Promotoria de Justiça Criminal - 5º Promotor de Justiça

Salvador

3ª Promotoria de Justiça Criminal - 6º Promotor de Justiça

Salvador

3ª Promotoria de Justiça Criminal - 8º Promotor de Justiça

Salvador

3ª Promotoria de Justiça Criminal - 9º Promotor de Justiça

Salvador

3ª Promotoria de Justiça Criminal - 10º Promotor de Justiça

Salvador

3ª Promotoria de Justiça Criminal - 11º Promotor de Justiça

Salvador

3ª Promotoria de Justiça Criminal - 12º Promotor de Justiça

Salvador

3ª Promotoria de Justiça Criminal - 13º Promotor de Justiça

Salvador

3ª Promotoria de Justiça Criminal - 14º Promotor de Justiça

Salvador

4ª Promotoria de Justiça Criminal - 2º Promotor de Justiça

Salvador

4ª Promotoria de Justiça Criminal - 3º Promotor de Justiça

Salvador

4ª Promotoria de Justiça Criminal - 4º Promotor de Justiça

Salvador

4ª Promotoria de Justiça Criminal - 5º Promotor de Justiça

Salvador

4ª Promotoria de Justiça Criminal - 6º Promotor de Justiça

Salvador

5ª Promotoria de Justiça Criminal - 1º Promotor de Justiça

Salvador

5ª Promotoria de Justiça Criminal - 2º Promotor de Justiça

Salvador

5ª Promotoria de Justiça Criminal - 3º Promotor de Justiça

Salvador

5ª Promotoria de Justiça Criminal - 5º Promotor de Justiça

Salvador

5ª Promotoria de Justiça Criminal - 6º Promotor de Justiça

Salvador

6ª Promotoria de Justiça Criminal - 2º Promotor de Justiça

Salvador

6ª Promotoria de Justiça Criminal - 4º Promotor de Justiça

Salvador

6ª Promotoria de Justiça Criminal - 6º Promotor de Justiça

Salvador

7ª Promotoria de Justiça Criminal - 1º Promotor de Justiça

Salvador

7ª Promotoria de Justiça Criminal - 3º Promotor de Justiça

Salvador

8ª Promotoria de Justiça Criminal - 1º Promotor de Justiça

Salvador

8ª Promotoria de Justiça Criminal - 2º Promotor de Justiça

Salvador

8ª Promotoria de Justiça Criminal - 3º Promotor de Justiça

Salvador

9ª Promotoria de Justiça Criminal - 1º Promotor de Justiça

Salvador

9ª Promotoria de Justiça Criminal - 2º Promotor de Justiça

Salvador

9ª Promotoria de Justiça Criminal - 3º Promotor de Justiça

Salvador

9ª Promotoria de Justiça Criminal - 4º Promotor de Justiça

Salvador

9ª Promotoria de Justiça Criminal - 5º Promotor de Justiça

Salvador

9ª Promotoria de Justiça Criminal - 6º Promotor de Justiça

Salvador

10ª Promotoria de Justiça Criminal - 1º Promotor de Justiça

Salvador

11ª Promotoria de Justiça Criminal - 1º Promotor de Justiça

Salvador

11ª Promotoria de Justiça Criminal - 2º Promotor de Justiça

Salvador

1ª Promotoria de Justiça Criminal

Salvador

1ª Promotoria de Justiça Cível - 2º Promotor de Justiça

Salvador

1ª Promotoria de Justiça Cível - 3º Promotor de Justiça
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Salvador

1ª Promotoria de Justiça Cível - 4º Promotor de Justiça

Salvador

2ª Promotoria de Justiça Cível - 1º Promotor de Justiça

Salvador

2ª Promotoria de Justiça Cível - 3º Promotor de Justiça

Salvador

2ª Promotoria de Justiça Cível - 4º Promotor de Justiça

Salvador

Promotoria de Justiça Cível

Salvador

1ª Promotoria de Justiça de Família - 1º Promotor de Justiça

Salvador

1ª Promotoria de Justiça de Família - 2º Promotor de Justiça

Salvador

1ª Promotoria de Justiça de Família - 4º Promotor de Justiça

Salvador

1ª Promotoria de Justiça de Família - 5º Promotor de Justiça

Salvador

1ª Promotoria de Justiça de Família - 6º Promotor de Justiça

Salvador

1ª Promotoria de Justiça de Família - 7º Promotor de Justiça

Salvador

1ª Promotoria de Justiça de Família - 8º Promotor de Justiça

Salvador

1ª Promotoria de Justiça de Família - 9º Promotor de Justiça

Salvador

1ª Promotoria de Justiça de Família - 11º Promotor de Justiça

Salvador

1ª Promotoria de Justiça de Família - 12º Promotor de Justiça

Salvador

1ª Promotoria de Justiça de Família - 13º Promotor de Justiça

Salvador

1ª Promotoria de Justiça de Família - 14º Promotor de Justiça

Salvador

2ª Promotoria de Justiça de Família - 2º Promotor de Justiça

Salvador

2ª Promotoria de Justiça de Família - 6º Promotor de Justiça

Salvador

2ª Promotoria de Justiça de Família - 7º Promotor de Justiça

Salvador

2ª Promotoria de Justiça de Família - 9º Promotor de Justiça

Salvador

2ª Promotoria de Justiça de Família - 13º Promotor de Justiça

Salvador

2ª Promotoria de Justiça de Família - 14º Promotor de Justiça

Salvador

NUEL

Salvador

CENTRAL DE INQUÉRITOS

Salvador

GEDEM

Salvador

NUJ

Salvador

GEIDEF

Salvador

GEDUC

Salvador

CESAU

Salvador

GESAU

Salvador

CAP

Salvador

COGI

Salvador

GAECO

Salvador

GEPAM

Salvador

NACRES

Salvador

NBTS

Salvador

NIC

Salvador

NUCCIBER

Salvador

NURP

Salvador

GAESF

Salvador

CEAF

Santa Bárbara

Plena

Santa Luzia

Plena

Santa Rita de Cássia

Plena

Santa Terezinha

Plena

Santaluz

Plena

Santana

Plena
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Santo Amaro

1ª

Santo Antônio de Jesus

2ª

Santo Antônio de Jesus

PJ Especializada em Sonegação Fiscal

Santo Estevão

1ª

São Francisco do Conde

1ª

São Gabriel

Plena

Saúde

Plena

Seabra

3ª

Senhor do Bonfim

1ª

Senhor do Bonfim

2ª

Senhor do Bonfim

3ª

Senhor do Bonfim

4ª

Sento Sé

1ª
2ª

Sento Sé

Plena

Serra Dourada
Serrinha

2ª

Serrinha

3ª

Serrinha

5ª

Simões Filho

2ª

Simões Filho

4ª

Simões Filho

5ª

Simões Filho

7ª

Sobradinho

plena

Stª Mª da Vitória

1ª

Stª Mª da Vitória

2ª
3ª

Stª Mª da Vitória
Tanque Novo

Plena

Taperoá

Plena

Teixeira de Freitas

2ª

Teixeira de Freitas

6ª

Teofilândia

Plena

Terra Nova

Plena

Tremedal

Plena

Ubaitaba

1ª

Ubatã

1ª

Una

Plena

Uruçuca

Plena

Valença

1ª

Valença

3ª

Valença

4ª

Valença

5ª

Valença

PJ Especializada em Meio Ambiente

Valente

Plena

Vitória da Conquista

1ª

Vitória da Conquista

2ª

Vitória da Conquista

3ª

Vitória da Conquista

5ª

Vitória da Conquista

7ª
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Vitória da Conquista

8ª

Vitória da Conquista

11ª

Vitória da Conquista

12ª

Vitória da Conquista

13ª

Vitória da Conquista

14ª

Vitória da Conquista

PJ Especializada em Meio Ambiente

Wanderley

Plena

Wenceslau Guimarães

Plena

2 – O cronograma das correições será publicado mensalmente, indicando as Promotorias e/ou órgãos/unidades que
serão visitados, os dias e os horários de realização das correições, bem como os membros do Ministério Público
designados para realização dos trabalhos, conforme dispõe o art. 94, § 1º do Regimento Interno da CorregedoriaGeral;
3 - A Secretaria da Corregedoria-Geral fará comunicação ao Promotor de Justiça, com antecedência necessária,
solicitando-lhe a contribuição à sua realização.
*Republicado por haver incorreção bem como em razão da Resolução nº 16/2015 do Egrégio Órgão Especial do Colégio de Procuradores, publicado
no DPJ nº 1.570, de 15/12/2015.

14.4. Inspeções em estabelecimentos prisionais (Res. nº 56/CNMP): O controle fica a cargo da
Subunidade de Protocolo, sob a responsabilidade do servidor Eliezer Santos Santana. Procedem com as
validações no sistema e monitoramento dos envios. Comunicam através de infomails o período das visitas
e do preenchimento dos formulários. Ultrapassado o prazo, são encaminhados ofícios-circulares
concedendo 10 dias para regularização do preenchimento e do envio. Passado o prazo, fazem um novo
relatório, certificando individualmente as unidades cujos formulários não foram preenchidos ou enviados.
A certidão é autuada como "Procedimento de descumprimento da Res. 56" e encaminhada à SecretariaGeral da CG que adota as providências necessárias. É expedido ofício ao membro responsável pelo envio,
estipulando prazo de 5 dias para a regularização e justificativa. Referido procedimento foi adotado na
gestão do Dr. Marco Antônio Chaves da Silva. Atualmente, dos 23 estabelecimentos prisionais, apenas 5
não foram encaminhados no primeiro trimestre. Até o presente momento não houve expedição de
qualquer pedido de justificativa e regularização. O procedimento poderia ser virtualizado, evitando
autuação e geração de papel. Para evitar multiplicação desnecessária de procedimentos, seria
aconselhável reunir as pendências por período de envio e não por unidade.
14.5. Fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e
semiliberdade (Res. nº 67/CNMP): Adota idêntica sistemática utilizada para as Res. 20 e 56. Atualmente,
existem 116 unidades cadastradas (internação, semiliberdade e acolhimento), sendo 6 de internação, 6 de
semiliberdade e 104 de acolhimento. No último período, todos os formulários foram preenchidos e
enviados. Não há pendências.
14.6. Indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares (Res. nº 68/CNMP):
Em vários procedimentos de natureza disciplinar não foi constatada a indicação do prazo prescricional na
capa. O Corregedor-Geral deve zelar pelo cumprimento da Res. 68 do CNMP.
14.7. Inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (Res. nº
71/CNMP): Adota idêntica sistemática utilizada para as Res. 20 e 56. Atualmente, existem 116 unidades
cadastradas (internação, semiliberdade e acolhimento), sendo 6 de internação, 6 de semiliberdade e 104
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de acolhimento. No último período, todos os formulários foram preenchidos e enviados. Não há
pendências.
14.8. Controle do exercício do magistério (Res. nº 73/CNMP): No âmbito do MPBA existe o Ato Conjunto
02/2012 que disciplina o exercício do magistério. Os membros que exercem o magistério devem
comunicar à CG, tanto por ofício como por email. As comunicações são controladas pelo cadastramento
no SIMP, bem como registradas em uma planilha excell. No SIMP existe uma tela para cadastrar. A CG não
pode gerar relatório. A geração de relatório deve ser solicitada à TI. Não há provocação por parte da CG
para que os membros declarem o exercício do magistério. Apenas os que exercem devem informar tal
situação. Conforme registrado no Of. n.º 926/16-CGMP-BA, de 30/03/16, endereçado ao Corregedor
Nacional, sete membros exercem o magistério.
14.9. Controle de Informações de Natureza Disciplinar (Resolução 136/CNMP). Foram cadastrados todos
os procedimentos de natureza disciplinar que estão tramitando.

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. Considerando que o
comparecimento é dever funcional dos Procuradores de Justiça que fazem parte do Órgão Colegiado, a
Corregedoria Nacional informa que analisará, preliminarmente, todas as atas requeridas para verificar a
necessidade de instauração, se for o caso, de Reclamações Disciplinares para apurar, individualmente, tais
ocorrências.
16.

Em Relação a Outras Atividades Exercidas pelo Órgão

16.1. Assentos funcionais: Restrito aos registros de atribuição da Corregedoria-Geral através do SIGA..
16.2. Expedição de atos, portarias e recomendações: Sim, publicados no Diário Oficial Eletrônico e
organizados no Portal da CGMPBA.
16.3. Controle de estagiários: Não é atribuição da Corregedoria-Geral.
16.4. Controle disciplinar de servidores: Não tem atribuição.
16.5. Manifestações nas autorizações de residência fora da comarca: O requerimento é dirigido ao PGJ
que encaminha para a CG para pronunciamento. A CG manifesta-se sobre a distância, a regularidade do
serviço, a existência de procedimentos de natureza disciplinar. O Promotor Corregedor da regional que
emite parecer. O Corregedor-Geral acolhe e encaminha novamente ao PGJ para decisão. A decisão é
registrada no SIGA, sendo passível de consulta pela CG.
16.6. Movimentação de quadro: Após lançamento de edital, a CGMP produz uma certidão para verificar
se o membro possui PAD e quanto ao envio dos RAFs. Daí, elabora-se uma ficha dos membros observando
a regularidade do serviço dentre outros cumprimentos do dever funcional.
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16.7. Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº 74/CNMP: Não
tem delegação.
16.8. Relatório anual da Corregedoria-Geral: Existe o relatório anual e o relatório bianual de gestão. O
relatório anual de 2015, quando da correição, não estava no site do MPBA.
16.9. Outras atividades exercidas pela Corregedoria-Geral: : Possui assento: a) Comissão de Gestão da
Informação - COGI; b) Comissão do Plano Plurianual e do Sistema de Planejamento e Gestão –
COPPA/SIPLAGE; c) Comitê Gestor de Segurança – CGS; d) Comissão Promoção de Igualdade Racial; e e)
Comissão de Repactuação Orçamentária.

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. Diante do que foi constatado acima pela equipe
de inspeção, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público que
expeça DETERMINAÇÃO à Procuradora-Geral que: a) priorize a implantação e a efetiva utilização do
Sistema Integrado de Informações do Ministério Público - SIMP; e b) priorize a implantação dos sistemas
informatizados de controle no âmbito da Corregedoria Geral. A Corregedoria Nacional deverá ser
informada, no prazo de 60 dias, das providências até então adotadas.
17.6. Quanto aos Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional. Quanto aos atos
normativos que regulamentam a atividade correicional, a Corregedoria Nacional do Ministério Público
propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de DETERMINAÇÃO ao
Corregedor-Geral para que: a)discipline no Regimento Interno as classes com as respectivas
denominações normatizadas de forma transparente; b) implemente novos expedientes com o objetivo de
fiscalizar de forma mais efetiva a tramitação e encerramento dos feitos extrajudiciais do Ministério
Público Baiano, especialmente aqueles que tem longo tempo de tramitação. c) proponha a alteração
regimental, com a fixação de prazos claros e razoáveis para apreciação dos recursos de parte dos
Colegiados (Conselho Superior e Órgão Especial do Colégio de Procuradores. Expedir DETERMINAÇÃO à
Procuradora-Geral de Justiça para que: c)encaminhe proposta de alteração da Resolução n.° 138/2015CSMP, expungindo-se a possibilidade de interposição de recurso extraordinário (artigo 154, § 2°), ante a
ausência de previsão legal neste sentido; dos recursos. Em 90 (noventa) dias, a Corregedoria Nacional será
informada das providências adotadas.
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17.7. Quanto aos procedimentos disciplinares. – Considerando o quanto constatado pela equipe de
inspeção, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a
expedição de RECOMENDAÇÃO à Procuradora-Geral de Justiça para que, uma vez recebendo notícia de
fato criminoso imputado ao membro do Ministério Público, comunique, no prazo máximo de dez dias, à
Corregedoria-Geral do Ministério Público. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será informada
das providências adotadas.
Importante informar que a Corregedoria Nacional instaurou, após a inspeção, 7 (sete) Reclamações
Disciplinares. Desnecessário, pois, o encaminhamento de proposições quanto a este item.
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) a renovação das correições nos cargos
das Procuradorias de Justiça, levando-se a efeito, além do exame da regularidade administrativa dos
serviços de distribuição e devolução de processos, análise qualitativa dos trabalhos produzidos e
adequação do número de processos recebidos; b) Submeta os promotores em estágio probatório, ao
menos, a uma inspeção/correição ordinária; c) Observe expressamente os termos da Resolução nº 43 do
CNMP. d) Inspecione o desempenho dos Promotores no Tribunal do Júri; e) 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). Expedir RECOMENDAÇÃO à
Procuradora-Geral de Justiça para que: a) empreenda esforços para a alteração do artigo 204 da Lei
Complementar n.° 11/96, expungindo-se a necessidade de autorização ou recomendação do Órgão
Especial do Colégio de Procuradores para que o Corregedor-Geral realize inspeção nos cargos da
Procuradoria de Justiça. Adaptar, após, o Regimento Interno da Corregedoria Geral; b) empreender
esforços para a alteração do parágrafo único do artigo 204 da Lei Complementar n.° 11/96, expungindo-se
a limitação imposta ao Corregedor-Geral no seu campo de cognição por ocasião das inspeções/correições
realizadas nos cargos da Procuradoria de Justiça eis que a inspeção diz respeito somente à regularidade
administrativa dos serviços de distribuição e devolução de processos. Adaptar, após, o Regimento Interno
da Corregedoria-Geral. Em 90 (noventa) dias, a Corregedoria Nacional será informada das providências
adotadas.
17.10. Quanto ao controle externo da atividade policial – Resolução nº 20/CNMP. Considerando o que
foi constatado pela equipe de inspeção, a Corregedoria Nacional propõe ao plenário do Conselho Nacional
do Ministério Público a expedição de DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral para que adote as
providências cabíveis para o controle rotineiro o preenchimento dos relatórios de que trata a Resolução
nº 20/CNMP, mediante o encaminhamento de cobranças formais aos membros em atraso e, em caso de
descumprimento, que tome medidas de cunho disciplinar. No prazo de 90 (noventa) dias a Corregedoria
Nacional será informada das medidas até então adotadas.
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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. Considerando o
que foi constatado pela equipe de inspeção, a Corregedoria Nacional propõe ao plenário do Conselho
Nacional do Ministério Público a expedição de DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral para que adote as
providências cabíveis para o controle rotineiro o preenchimento dos relatórios de que trata a Resolução
nº 56/CNMP, mediante o encaminhamento de cobranças formais aos membros em atraso e, em caso de
descumprimento, que tome medidas de cunho disciplinar. No prazo de 90 (noventa) dias a Corregedoria
Nacional será informada das medidas até então adotadas.
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. Considerando o que foi constatado pela equipe de inspeção, a Corregedoria
Nacional propõe ao plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de DETERMINAÇÃO
ao Corregedor-Geral para que adote as providências cabíveis para o efetivo controle dos prazos
prescricionais. No prazo de 90 (noventa) dias a Corregedoria Nacional será informada das medidas até
então adotadas.
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.
17.18. Quanto ao Controle de Informações de Natureza Disciplinar -Resolução 136/CNMP. Diante do
que foi constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
17.19. Quanto ao Colégio de Procuradores e Conselho Superior. Considerando o quanto constatado na
inspeção, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a
expedição de RECOMENDAÇÃO aos Órgãos Colegiados maior celeridade por parte dos Colegiados na
apreciação dos recursos de natureza disciplinar. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será
informada das providências adotadas.
Importante ressaltar que 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.
Considerando que o comparecimento é dever funcional dos Procuradores de Justiça que fazem parte do
Órgão Colegiado, a Corregedoria Nacional informa que analisará, preliminarmente, todas as atas
requeridas para verificar a necessidade de instauração, se for o caso, de Reclamações Disciplinares para
apurar, individualmente, tais ocorrências. Assim sendo, desnecessário o encaminhamento de proposições
ao Plenário do CNMP.
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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 e designações. Diante do que foi constatado, a Corregedoria
Nacional propõe ao plenário do CNMP que expeça RECOMENDAÇÃO à Procuradora-Geral de Justiça do
Ministério Público da Bahia 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; b) - Verificou-se que, no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia, 237 (duzentos e trinta
e sete) cargos estão vagos, sendo que 168 (cento e sessenta e oito) cargos são de entrância inicial. Deste
fato resulta uma série infindável de substituições, inúmeras promotorias sem titularidade inclusive há
mais de 1000 dias, resultando em enorme prejuízo ao serviço e, em especial, à população; muitas
Promotorias estão sendo substituídas por promotores titulares de promotorias que se situam a uma
enorme distância da promotoria de substituição. Muitos processos analisados pela equipe de inspeção
(ausência em audiências e atrasos significativos) decorrem desta realidade. Sugere-se, pois, que não se
leve a efeito a movimentação do quadro sem que haja reposição adequada. Expedir DETERMINAÇÃO à
Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público da Bahia para que não designe como substituto
promotor que esteja com acúmulo de serviço, sendo que tal certificação deverá ser fornecida pela
Corregedoria do MPBA. 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.
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17.28. Quanto a outras providências. Considerando o quanto constatado pela equipe de inspeção, a
Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de
DETERMINAÇÃO à Procuradora-Geral de Justiça que conclua, no prazo máximo de 90 (noventa) dias,
estudo de desativação de cargos das Promotorias de Justiça com escassa movimentação processual. Em
120 (cento e vinte dias) a Corregedoria Nacional será informada das providências adotadas.

18.

Considerações Finais

18.1. Ao concluir este Relatório de Correição, cabe deixar consignada a total colaboração da ProcuradoriaGeral De Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado da Bahia 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, 16 de agosto de 2016.

CLÁUDIO HENRIQUE PORTELA DO REGO
Corregedor Nacional do Ministério Público
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RELATÓRIO DE EFETIVIDADE
DE PROPOSIÇÕES

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO MARANHÃO

CORREGEDORIA NACIONAL
Seção de Acompanhamento de Decisões

Procedimento: Inspeção nº 281/2016-76 MP/MA (em tramitação)
Interessado: Ministério Público do Estado do Maranhão
Assunto: Análise do cumprimento de determinações e recomendações decorrentes da
Correição realizada na Corregedoria-Geral da unidade.

EFETIVIDADE DAS PROPOSIÇÕES – CORREIÇÃO OCD/MA
Levantamento de dados realizado em 09/06/2017
17.5. DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral - Quanto à estrutura de Tecnologia da
informação: determine estudos à área de TI para:
a) possibilitar que a Corregedoria-Geral possa inserir, no sistema de RH existente, dados
referentes aos procedimentos disciplinares.
Providências: o Procurador-Geral informou que no mês de janeiro de 2017, foi implantado o
Sistema DIGIDOC, que possibilita cadastro e tramitação de procedimentos disciplinares da
CGMP conforme anexos (fls. 844v-849). Verificou-se também, que o MPMA “possui
atualmente um SISTEMA SIMP, para cadastro das atividades dos membros (atividade fim –
processos judiciais – extrajudiciais e atendimento ao público”, além do sistema DIGIDOC já
mencionado. Segundo informou, foi analisado e constatado que o “sistema DIGIDOC deve
atender a esta demanda da Corregedoria, sem a necessidade de construção de novo sistema,
considerando que diversos sistemas na Instituição prejudicam o controle e alimentação”. Por
fim, ressaltou que o sistema DIGIDOC “está apto a cadastrar processo de natureza disciplinar,
contenciosos disciplinares, reclamações disciplinares, PADS, considerando que podem ser
assinalados no sistema como sigilosos, ter tramitação dentro da Corregedoria do MP, acesso
controlado pelos integrantes da Corregedoria e produzir relatórios mais rápidos, e sua
alimentação ser célere”. Posteriormente, o Corregedor-Geral informou que “o Sistema
DIGIDOC atende às necessidades” da Corregedoria-Geral “quanto à demanda proposta na
determinação 17.5”.
b) ultime a implantação do Sistema Integrado do Ministério Público – SIMP (sistema de
área-fim) em todos os órgãos de execução do Ministério Público do Estado do
Maranhão;
Providências: o Procurador-Geral de Justiça informou que o sistema SIMP já foi implantado
em 291 unidades, restando apenas 56 unidades. Ressaltou que foi necessário, para instalação
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do SIMP, a reestruturação da rede (circuito de dados), pois o projeto SIMP necessita da
velocidade mínima de 2Mbps. Asseverou que devido a problemas na estrutura da rede do
estado a empresa responsável (OI MÓVEL) está com pendência de 27 unidades (circuitos),
sendo que a conclusão da migração destes é até 27 de novembro de 2017, fato este que leva a
conclusão até dezembro de 2017, conforme cronograma anexo. Por fim, asseverou que o
trabalho realizado para implantação do SIMP está sendo realizado semanalmente conforme
cronograma determinado e ressaltou que, durante todo o primeiro semestre, além das
implantações, ainda existem retornos às unidades para resolutividade de problemas (suporte
técnico e operacional). Posteriormente, o Procurador-Geral informou que “o calendário está
sendo cumprido integralmente, dentro do que foi planejado”. Nesse sentido, encaminhou
cópias de notícias do site do MPBA, as quais informa a realização de treinamento do sistema
SIMP nas unidades de Pinheiro e Bequimão (13 a 17 de fevereiro); Cururupu e Cedral (20 a
24 de fevereiro) e Balsas (27 a 31 de março). Não informou a situação das 56 unidades cujo
sistema pendia de implantação à época da resposta anterior, nem o andamento das
providências relativas à resolução dos problemas de reestruturação da rede (circuito de dados)
nas 27 unidades (circuitos) referidos naquela resposta. Foi solicita a resposta, a qual se
aguarda.
Determinação 17.8 - Quanto ao estágio probatório.
a) Estabeleça a obrigatoriedade dos Promotores de Justiça em estágio probatório
realizarem trabalhos no Plenário do Tribunal do Júri:
Providências: o Corregedor-Geral informou que “determinou a inclusão, no planejamento
dos módulos de formação e capacitação continuada, de atividades dirigidas aos vitaliciandos
perante o Plenário do Tribunal do Júri”, ao tempo em que informou que “todos os Promotores
de Justiça vitaliciandos encontram-se exercendo atribuições de competência do Plenário do
Júri e, atualmente, apenas 03 (três) não participaram de Sessões do Júri”, contudo, afirmou
que “sem prejuízo do exposto (...), os Promotores de Justiça acima referidos participarão de
atividade de capacitação em atuação no plenário do júri, prevista para o dia 02 de dezembro
do ano em curso”. Anexou à resposta: a) cópia do Ofício Circular nº 07/2016-CGMP-ASS
que solicitou aos Promotores de Justiça com dita atuação a remessa das atas das sessões de
Júri em que tenha atuado nos últimos 06 meses, com a informação da interposição ou não de
recurso (fl. 740-verso); b) Cópia do Despacho que determinou a expedição do citado ofício
circular (fl. 741); c) cópia do provimento nº 03/2016 CGMPMA, que “Institui método de
2
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acompanhamento qualitativo da atuação dos Promotores de Justiça no plenário do Júri e dá
outras providências”, com cópia do formulário de avaliação (fls. 741-verso e 742).
b) Submeta os promotores em estágio probatório, ao menos, a uma inspeção/correição
ordinária.
Providências: informou que “os Provimentos nº 1/2015 e 1/2016, já trazem essas
determinações”. Encaminhou o cronograma de 2016, com as respectivas portarias, bem como
a programação para o exercício de 2017 (fls. 536-542).
c) disponibilizem todas as peças para avaliação por amostragem pela Corregedoria:
Providências: informou que “as peças das manifestações dos vitaliciandos são encaminhadas
mensalmente para exame e elaboração dos relatórios mensais de acompanhamento pelos
respectivos Promotores de Justiça Corregedores, e encaminhadas para exame pelo Conselho
Superior do Ministério Público”.
d) realize o acompanhamento psicológico/psiquiátrico dos membros em estágio
probatório.
Providências: informou que “foi publicada Ordem de Serviço pela Diretoria Geral
disponibilizando os serviços de avaliação psicológica” e foi determinado que “sejam todos os
vitaliciandos submetidos a avaliação psicológica periódica de 6 em 6 meses”.
17.9. DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral - Quanto às Correições e Inspeções.
a) Submeta os promotores em estágio probatório, ao menos, a uma inspeção/correição
ordinária: prejudicada, pois em duplicidade com a letra b da proposição anterior.
b) Submeta os Procuradores de Justiça a inspeção conforme determinação expressa do
plenário ao aprovar, em 15.12.2015, durante a 23ª Sessão Ordinária, a questão de ordem
suscitada pelo Corregedor Nacional:
Providências: informou que “todas as unidades de segundo grau foram inspecionadas nos
últimos 12 meses, passando as mesmas a figurarem rigorosamente no calendário geral de
correições e de inspeções na dicção da lei orgânica estadual do Ministério Público”.
c) Observe expressamente os termos da Resolução nº 43 do CNMP:
Providências: informou que a Corregedoria segue as recomendações desse Conselho
Nacional, a exemplo, inclusive, da inspeção necessária nas unidades em que o titular esteja
afastado para exercício de função junto à Administração Superior.
d) Inspecione o desempenho dos Promotores no Tribunal do Júri:
3
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Providências: o Corregedor-Geral informou que expediu Ofício Circular nº 07/2016-CGMPASS no qual solicitou aos Promotores de Justiça com dita atuação a remessa das atas das
sessões de Júri em que tenha atuado nos últimos 06 meses, com a informação da interposição
ou não de recurso (fl. 740-verso); Informou também a edição do provimento nº 03/2016
CGMPMA, que “Institui método de acompanhamento qualitativo da atuação dos Promotores
de Justiça no plenário do Júri e dá outras providências”, com cópia do formulário de
avaliação.
e) 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):
Providências: Encaminhou em mídia eletrônica os relatórios das inspeções e correições já
realizadas, nos quais se verificou a observância dos requisitos acima.
17.10. DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral - Quanto ao controle externo da
atividade policial. Adote as providências cabíveis para o controle rotineiro do
preenchimento dos relatórios de que trata a Resolução nº 20/CNMP, mediante o
encaminhamento de cobranças formais aos membros em atraso e, em caso de
descumprimento, que tome medidas de cunho disciplinar:
Providências: informou que apenas dois órgãos de execução não haviam atualizado os dados
no respectivo sistema do CNMP, aqueles referentes a unidade de Porto Franco e de
Itapecuru”, os quais, porém, posteriormente regularizaram a situação, ou seja, “os 02 (dois)
relatórios a eles referentes foram sanados e efetivados os respectivos registros”.
17.11. DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral - Quanto às interceptações telefônicas –
Resolução nº 36/CNMP. - Sejam empreendidos esforços necessários à implementação de
um sistema apto a fazer o controle das interceptações telefônicas.
Providências: o Procurador-Geral havia informado que “o sistema para controle das
interceptações telefônicas, sob a gestão do GAECO, está em pleno funcionamento e atende às
solicitações do CNMP”. Posteriormente, o Procurador-Geral de Justiça informou que “todos
os órgãos de execução ao adentrarem na Justiça com pedido de interceptação telefônica,
informam a Corregedoria do MP, que por sua vez insere no sistema do CNMP, fazendo
diariamente o controle do assunto”, conforme certidões anexas (fls . 839v-840). Na certidão
4
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de fl. 840, do GAECO, consta que “as interceptações telefônicas que são realizadas no âmbito
deste Grupo, sistema de interceptação telefônica WYTRON, são devidamente cadastradas e
auditadas no próprio sistema, e comunicadas na forma da Resolução nº 36 – CNMP, à
Corregedoria do Ministério Público do Maranhão. Por fim, certificou que “as interceptações
telefônicas que são realizadas pelos demais órgãos ministeriais, que utilizam o sistema de
interceptações GUARDIÃO, da Secretaria Adjunta de Inteligência da Secretaria de Segurança
Pública do Estado do Maranhão, não são comunicadas a este Grupo, visto que a comunicação
deve obedecer ao que determina a referida Resolução”. Na certidão de fl. 839-V, da
Corregedoria-Geral, por sua vez, consta que a Corregedoria “mensalmente, presta as
informações referentes às interceptações telefônicas, disciplinares pela Resolução nº
36/CNMP, através do site do Conselho Nacional do Ministério Público/Indicadores de Gestão
e Atuação Funcional”. Certificou também, “que as informações são devidamente cadastradas,
atualizadas, registradas no sistema próprio, dentro do prazo legal”, aduzindo por fim, “que os
membros do Ministério Público comunicam a Corregedoria os pedidos das interceptações
Telefônicas”.

17.13.

DETERMINAÇÃO

ao

Corregedor-Geral

-

Quanto

às

Inspeções

em

estabelecimentos prisionais. Adote as providências cabíveis para o controle rotineiro o
preenchimento dos relatórios de que trata a Resolução nº 56/CNMP, mediante o
encaminhamento de cobranças formais aos membros em atraso e, em caso de
descumprimento, que tome medidas de cunho disciplinar.
Providências: informou que expediu ordem de serviço nº 03/2016, determinando realização
trimestral de visitas ordinárias e a promoção do competente registro e a adoção das medidas
cabíveis, sendo que algumas unidades se encontravam sem atualização, porém foram
expedidas notificações aos respectivos órgãos para adotarem as providências e apresentarem
justificativa pelo descumprimento do cadastramento. Posteriormente, informou que “foram os
atrasos justificados tendo como razões movimentações na carreira e afastamentos e, no caso
de São Luís/MA, o órgão responsável encontrava-se e, ainda está, em segurança aproximada,
tendo sido designado outro membro ministerial para realizar as inspeções, estando todos
cumpridos”.
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17.14. DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral - Quanto às fiscalizações em unidade de
cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade. Adote as
providências cabíveis para o controle rotineiro o preenchimento dos relatórios de que
trata a Resolução nº 67/CNMP, mediante o encaminhamento de cobranças formais aos
membros em atraso e, em caso de descumprimento, que tome medidas de cunho
disciplinar.
Providências: informou que expediu ordem de serviço nº 05/2016, “determinando realização
bimestral de visitas nas unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e
semiliberdade e a promoção do competente registro e adoção das medidas cabíveis” e, após
isto, não constam pendências quanto ao preenchimento dos relatórios.
17.15. DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral - Quanto à indicação dos termos e
prazos prescricionais em procedimentos disciplinares – Resolução nº 68/CNMP. Adote as
providências cabíveis para o efetivo controle dos prazos prescricionais.
Providências: Informou que “foi determinada a aplicação direta da normativa do CNMP,
notadamente da própria Resolução nº 68/CNMP, com a adoção de registro individualizado na
capa da autuação e ficha de acompanhamento nos próprios autos”.
17.16. DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral - Quanto à inspeção dos serviços de
acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Adote as providências
necessárias ao controle rotineiro do preenchimento dos relatórios de que trata a
Resolução nº 71/CNMP, mediante o encaminhamento de cobranças formais aos
membros em atraso e, em caso de descumprimento, que tome medidas de cunho
disciplinar.
Providências: informou a existência de tratativas para regulamentação da matéria no âmbito
do MPMA e destacou que, conquanto ainda sem regulamentação interna, os respectivos
órgãos de execução foram instados a promoverem a regularização das pendências. Informou,
então, que “até o dia 16 de novembro de 2016, 10 (dez) unidades estavam em aberto por falta
de estrutura meio, visto que a regulamentação não foi publicada, porém 9 (nove) dessas
unidades, nesta data, após adoção de articulação de recursos meio dos profissionais
multisetoriais, com administrações municipais locais, já regularizaram o preenchimento dos
respectivos relatórios”. Salientou que “quanto à unidade de Chapadinha/MA”, que, “após
inúmeras tentativas de preenchimento (correto), verificou-se que o cadastro no sistema da
6
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unidade não está adequado, pois não se trata de Instituição de Acolhimento Familiar, mas de
Acolhimento Institucional”, razão pela qual encaminhou, em anexo, cópia digitalizada do
respectivo relatório, ao tempo em que solicitou a correção do cadastramento da unidade.
Anexou, à resposta, ainda, “relação das unidades que se encontravam em aberto até o dia
16/11/2016.
17.17. DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral - Quanto ao exercício do magistério –
Resolução nº 73/CNMP. Adote as providências necessárias ao regular encaminhamento
ao CNMP da relação de membros que exercem o magistério.
Providências: o Corregedor-Geral informou que “o controle periódico quanto à atividade do
magistério é realizado com expedição anual de ofícios-requisição às IES no Estado, bem
como a todos os órgãos de execução para que informem sobre as atividades de magistério
desempenhadas, observadas restrições contidas no art. 2º da referida Resolução e suas
alterações pela RES. Nº 132/2015 CNMP, sem prejuízo de outras comunicações recebidas no
âmbito desta Corregedoria-Geral, mediante controle próprio em planilha e anotações
funcionais no sistema provisório. Informou, outrossim, que “as informações dos membros
exercentes de atividade de magistério encontram-se em dias perante esse Conselho Nacional”.
17.18. DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral - Quanto ao Colégio de Procuradores.
Encaminhe à Corregedoria Geral do MPMA, imediatamente após cada reunião dos
colegiados, lista das ausências injustificadas dos Procuradores de Justiça nas reuniões do
colegiado para as providências disciplinares cabíveis.
Providências: o Procurador-Geral informou que encaminhou o Ofício Circular 013/2016GPGJ a todos os Procuradores de Justiça, informando quanto à Determinação do CNMP, em
relação às faltas injustificadas nas sessões do colegiado (cópia anexa - fl. 545), além de ter
sido realizado aviso verbal quanto a necessária assiduidade na sessão de 25 de agosto de
2016. Encaminhou, nesse sentido, cópia do Memorando 03/2016 que encaminhou folha de
frequência dos Procuradores de Justiça que compareceram à sessão do dia 25 de agosto, bem
como da certidão com a relação de Procuradores que estavam de licença, férias e em sessão
do Tribunal de Justiça naquela data. Outrossim, informou que a Procuradoria-Geral está
adotando o presente procedimento de remessa à Corregedoria-Geral em todas as sessões do
Colégio de Procuradores.
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17.27. DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral - Quanto à notificação do reclamante
nos arquivamentos de procedimentos disciplinares. Passe a cientificar o representante
em caso de arquivamento do procedimento disciplinar respectivo.
Providências: informou que “foi expedido o Provimento nº 2/2016 CGMPMA, contendo em
seu art. 13 expresso dispositivo regulamentando a notificação do requerente nos casos de
arquivamento de procedimento disciplinar e indicando a possibilidade de recurso ao Colégio
de Procuradores”.
As demais proposições encontram-se em andamento com prazo para
resposta em curso.
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Procedimento: Correição nº 484/2016-62 OCD/MP-PI
Interessado: Ministério Público do Estado do Piauí
Assunto: Análise do cumprimento de determinações e recomendações decorrentes da
Correição na Corregedoria-Geral do Ministério Público do estado do Piauí
EFETIVIDADE DAS PROPOSIÇÕES – CORREIÇÃO OCD/MP-PI
Levantamento de dados realizado em 09/06/2017
Determinação 18.8 (I): DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral
para que: estabeleça a obrigatoriedade dos Promotores de Justiça em estágio probatório
realizarem trabalhos no Plenário do Tribunal do Júri;
Providências em andamento – prazo em curso.
Recomendação 18.8.II: RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral
para que altere os artigos 14 e 27 do Ato nº 01/2003 conforme estabelecido no item 12 do
presente relatório. Em resposta, foi informado pela unidade a instauração do
Procedimento de Gestão administrativa nº 9423/2017 para tratar do tema.
Providências em andamento – prazo em curso.
Determinação 18.9 (I): ao Exmo. Corregedor-Geral: a) quando da
realização das correições nas Promotorias com atribuição extrajudicial, continue
observando: 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). b) considerando que não existe distinção
ontológica entre os cargos das Promotorias de Justiça e os cargos da Procuradoria de
Justiça, a renovação das correições nos cargos desta última – Procuradoria de Justiça –,
levando-se a efeito, além do exame da regularidade administrativa dos serviços de
distribuição e devolução de processos, análise qualitativa dos trabalhos produzidos e
adequação do número de processos recebidos;
Providências em andamento – prazo em curso.
Recomendação 18.9 (II): ao Exmo. Corregedor-Geral para que observe,
para fins estatísticos e de distribuição, que as manifestações dos Procuradores de Justiça
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no cível declinando da intervenção no processo não deverão ser computadas como
pareceres. A Corregedoria Nacional deverá ser comunicada, no prazo de 90 (noventa)
dias sobre as providências adotadas.
Providências em andamento – prazo em curso.
Determinação 18.17: ao Exmo Procurador-Geral de Justiça para que
cumpra os termos da resolução supra citada encaminhando a relação completa dos
membros que exercem o magistério. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será
informada das providências adotadas.
Providências em andamento – prazo em curso.
Recomendação 18.24 (I): ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça 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; b) opere a movimentação do quadro de forma a
não criar ainda mais o esvaziamento das entrâncias iniciais.
Providências em andamento – prazo em curso.
Determinação 18.24 (II): ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça 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; b) opere a movimentação do quadro de forma a
não criar ainda mais o esvaziamento das entrâncias iniciais.
Providências em andamento – prazo em curso.
Recomendação 18.28: ao Exmo Procurador-Geral de Justiça para que
determine a elaboração de estudos para informatizar todos os registros dos
assentamentos funcionais dos membros. Em 90 (noventa) dias, a Corregedoria Nacional
será informada das providências adotadas.
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Providências em andamento – prazo em curso.
Recomendação 18.29 (I): ao Procurador-Geral de Justiça para que
garanta a efetiva participação do Corregedor-Geral do MPPI em todas as etapas do
planejamento estratégico, em especial o seu efetivo monitoramento;
Providências em andamento – prazo em curso.
Recomendação 18.29 (II):

ao Corregedor-Geral do MPPI para que

participe, ativa e efetivamente, de todas as etapas do planejamento estratégico da
Instituição, em especial do seu efetivo monitoramento.
Providências em andamento – prazo em curso.
Recomendação 18.30: ao Exmo Procurador-Geral de Justiça para que
determine que a Corregedoria-Geral seja ouvida previamente nos processos
adminsitrativos relativos ao tema.
Providências em andamento – prazo em curso.
Recomendação 18.31: ao Exmo. Corregedor-Geral do MPPI que garanta
o efetivo fomento de cultura institucional de valorização da atividade extrajudicial
resolutiva propondo ao respectivo CEAF cursos de aperfeiçoamento na temática sempre
com a participação efetiva do próprio órgão.
Providências em andamento – prazo em curso.
Determinação 18.32: ao Procurador-Geral de Justiça e ao Conselho
Superior do MPPI que: a) observem como critério definidor de eficiência do membro o
andamento diligente, tempestivo e responsável dos procedimentos sob sua condução e b)
promovam ajustamento da normativa definidora de critérios de promoção por
merecimento aos substratos e axiomas da atuação resolutiva do Ministério Público
brasileiro, estabelecendo parâmetros que impliquem: 1 – a valorização da atividade
finalística do Ministério Público; 2 - a valorização da proatividade e do engajamento do
membro em projetos, atuações e ações estratégicas e voltadas à obtenção de resultados
sociais efetivos.; 3 – a valorização da qualificação acadêmica enquanto elemento
potencializador e de interesse ao desempenho das atividades finalísticas do Ministério
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Público e 4 – a definição parâmetros aptos a evitar margens de subjetivismo que
impliquem insegurança jurídica e/ou riscos de distorções significativas na congruência
entre os axiomas normativos estabelecidos e os resultados dos julgamentos em casos
concretos.
Providências em andamento – prazo em curso.
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ESTADO DO CEARÁ

CORREGEDORIA NACIONAL
Seção de Acompanhamento de Decisões

Procedimento: Correição 764/2015-90 MP/CE (arquivado)
Interessado: Ministério Público do Estado do Ceará
Assunto: Análise do cumprimento de determinações e recomendações decorrentes da
Correição realizada na Corregedoria-Geral da unidade.

EFETIVIDADE DAS PROPOSIÇÕES – CORREIÇÃO OCD/MPCE
Levantamento de dados realizado em 09/06/2017
14.1. Quanto à estrutura de pessoal do Órgão (item 5.1.), enquanto o projeto de
reestruturação do quadro de pessoal da Corregedoria-Geral estiver sobrestado,
empreenda

esforços

para

realocar

servidores

de

outras

áreas,

lotando-os

transitoriamente naquela unidade, a fim de sanar a grave deficiência de pessoal no
órgão correicional.
Providências: “à época da inspeção, o quadro de pessoal era composto de 05 (cinco) técnicos
e 1 (um) assessor técnico. Atualmente (16.03.2016), o quadro de pessoal da Corregedoria é
formado por 10 servidores - 07 (sete) técnicos ministeriais, 01 (um) assessor técnico, 01 (um)
analista ministerial e 01 (um) assessor jurídico especial, de forma que houve um incremento
considerável do quadro de pessoal. Tendo em vista a adoção de providências pela
Administração Superior, e, considerados os limites orçamentários, a proposição foi
considerada cumprida.
14.2 - a) Proceda a imediata retirada dos servidores que atualmente trabalham no
interior da área de arquivo da Corregedoria-Geral, reacomodando-os nas demais salas
do órgão, independentemente da conclusão da reforma de novo prédio destinado a
abrigar a Administração Superior. No prazo de 15 (quinze) dias a Corregedoria
Nacional será informada das medidas adotadas.
Providências: os servidores que trabalhavam no interior da área de arquivo foram retirados e
acomodados em outra sala juntamente aos demais servidores da Corregedoria-Geral.
Encaminhou fotografias do novo local de trabalho dos referidos servidores.
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14.2 - b) Conste expressa designação de local para os servidores no projeto de reforma.
No prazo de 30 (trinta) dias a Corregedoria Nacional será informada das medidas
adotadas:
Providências: encaminhou o Memorando 112/2016 ao Procurador-Geral de Justiça, no qual
requereu designação de local para os servidores no projeto de reforma da nova sede da
Procuradoria-Geral de Justiça do MP/CE.

14.4 - a) Todos os membros e servidores da Corregedoria-Geral utilizem,
obrigatoriamente, o sistema Arquimedes para consulta e extração de relatórios
referentes à atividade-fim das Promotorias de Justiça, devendo apurar regularmente as
inconsistências para garantir a confiabilidade dos dados.
Providências: foram realizados dois treinamentos sobre o uso do sistema Arquimedes para a
Corregedoria Geral do MP/CE, uma para os membros e outra para os servidores, em meados
de dezembro de 2012, sendo que em julho de 2014, a SETIN apresentou novos relatórios
sobre os dados do Arquimedes para a Corregedoria Geral do MPCE. Acrescentou, ainda, que
o acesso ao sistema foi concedido para os usuários lotados na Corregedoria-Geral, os quais
listou.
14.4 - b) diligenciar junto a TODOS os Promotores de Justiça para que insiram os dados
no sistema Arquimedes, cumprindo a determinação contida no Ato conjunto do
Procurador-Geral e Corregedor-Geral.
Providências: implantação do novo sistema MP Virtual que substituirá o Sistema
Arquimedes, informou os atos já realizados e apresentou cronograma de atividades, que se
divide em duas fases: 1) Implantação do Sistema Diário Oficial, que funciona como alicerce
para o MP Virtual; e 2) Implantação do Sistema de Controle de Processos. Os trabalhos
encontravam-se na primeira fase, com data prevista para finalização em 28/09/2016,
enviando-se, em seguida, o cronograma da segunda fase quando iniciada.
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14.4 – c) Todos os membros e servidores da Corregedoria-Geral façam uso imediato da
nova funcionalidade do sistema portal web desenvolvida especialmente a pedido da
Corregedoria-Geral, referente a tramitação interna de documentos e procedimentos.
Providências: informou que a Corregedoria-Geral estava fazendo uso do sistema referido na
proposição – Protocolo Web, que dentre as várias funcionalidades, possui ferramentas para
controle de prazos legais, do sigilo e tramitações internas.

14.6 – I - Quanto ao estágio probatório (item 10.) – a) Acompanhe a tramitação da
proposta de alteração do caput do artigo 131 da Lei Orgânica, zelando para que
o mesmo seja alterado contemplando o prazo máximo de noventa (90) dias antes do
final do biênio, para que o relatório circunstanciado da Corregedoria-Geral do
Ministério Público, a respeito do estágio probatório, seja remetido ao Conselho Superior
do Ministério Público. No mesmo diapasão, o Regimento Interno da Corregedoria-Geral
deve ser adaptado.
Providências: aprovação da Lei Complementar 157/2016, que modificou a Lei Orgânica e o
Estatuto do MPCE (LC 72/2008). Após as alterações inseridas pela referida lei, o art. 131
passou a estabelecer que: “Até 90 (noventa) dias antes da implementação do biênio do estágio
probatório, o Corregedor-Geral apresentará relatório circunstanciado ao Conselho Superior do
Ministério Público, que apreciará os requisitos estabelecidos nesta Lei, decidindo
fundamentadamente pela permanência ou não do Promotor de Justiça na carreira”. Quanto ao
Regimento Interno, afirmou caber somente à Corregedoria-Geral propor alterações, razão pela
qual encaminhou-se expediente ao Corregedor-Geral solicitando providências.
14.6 – I - Quanto ao estágio probatório (item 10.) - b) Acompanhe a tramitação de
proposta de alteração do caput do artigo 130, com a inserção do inciso VII, para que o
exame psicológico passe a ser um dos elementos a ser considerado para fins de
aprovação no estágio probatório. No prazo de 60 (sessenta) dias

a

Corregedoria

Nacional deve ser informada sobre as medidas até então adotadas.
Providências: aprovação da Lei Complementar 157/2016, que modificou a Lei Orgânica e o
Estatuto do MPCE (LC 72/2008). Após as alterações inseridas pela respectiva lei, o art. 130
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passou a estabelecer que: “Nos 2 (dois) primeiros anos de exercício no cargo, o Promotor de
Justiça terá o seu trabalho examinado pelo Conselho Superior do Ministério Público, para fins
de vitaliciamento, mediante verificação dos seguintes requisitos: VII – aptidão psicológica e
ou psiquiátrica para o exercício das funções”.
14.6 – II - Quanto ao estágio probatório (item 10.) - a) Estabeleça a obrigatoriedade de
os Promotores de Justiça em estágio probatório realizarem trabalhos no Plenário do
Tribunal do Júri.
Providências: apesar da Lei Orgânica e do Estatuto do MPCE (Lei Complementar 72/2008)
não impor a obrigatoriedade ao membro em vitaliciamento de realizar trabalho no Plenário do
Júri, a Corregedoria-Geral vem orientando aos membros em estágio probatório que, quando
possível, realizem trabalhos no Plenário do Júri. Aduziu que, quando da realização das
inspeções nas promotorias dos membros em estágio probatório, “está sendo observada a
realização da referida atividade, conforme se observa dos relatórios de inspeção da CGMP.
14.6 – II - Quanto ao estágio probatório (item 10.) - b) Exerça papel de protagonista no
Curso de preparação para ingresso na carreira, realizado pela Escola Superior do
Ministério Público, participando do planejamento e garantindo, também, que a
Corregedoria disponha de tempo adequado nos módulos do curso.
Providências: a Corregedoria-Geral integra o Conselho Consultivo da ESMP, participando
ativamente da elaboração da estrutura e do conteúdo das disciplinas ministradas no Curso de
Ingresso e Vitaliciamento do MPCE, de forma que já exerce papel de protagonista, dispondo,
inclusive, de tempo adequado nos módulos do citado curso.
14.6 – II - Quanto ao estágio probatório (item 10.) - c) Submeta os promotores em
estágio probatório, ao menos, a uma inspeção/correição ordinária.
Providências: o art. 131, da Lei Orgânica do MPCE, após alterações inseridas pela Lei
Complementar 157/2016 estabelece que: “Até 90 (noventa) dias antes da implementação do
biênio do estágio probatório, o Corregedor-Geral apresentará relatório circunstanciado ao
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Conselho Superior do Ministério Público, que apreciará os requisitos estabelecidos nesta Lei,
decidindo fundamentadamente pela permanência ou não do Promotor de Justiça na carreira”.

14.6 – II – Quanto ao estágio probatório (item 10.) - d) Acompanhe a tramitação de
proposta de alteração do caput do artigo 131 da Lei Orgânica, zelando para que o
mesmo seja alterado contemplando o prazo máximo de noventa (90) dias antes do final
do biênio, para que o relatório circunstanciado da Corregedoria-Geral do Ministério
Público seja remetido ao Conselho Superior do Ministério Público. No mesmo diapasão,
o Regimento Interno da Corregedoria-Geral deve ser adaptado.
Providências: foram realizadas as alterações no art. 131 da Lei Orgânica do MPCE, advindas
com a Lei Complementar 157/2016, nos exatos termos da exigência contida na primeira parte
da proposição. Encaminhou projeto ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores no dia
10.08.2016, que contêm a proposta de alteração apta a compatibilizar o Regimento Interno às
novas modificações da Lei Orgânica.

14.6 – II - Quanto ao estágio probatório (item 10.) - e) Acompanhe a tramitação de
proposta de alteração do caput do artigo 130, com a inserção do inciso VII, para
que o exame psicológico passe a ser um dos elementos a ser considerado para fins de
aprovação no estágio probatório.
Providências: a Lei Complementar nº 157, de 14.01.16, modificou a Lei Complementar
72/2008 (Lei Orgânica e o Estatuto do MPCE), acrescentando, respectivamente, o inciso VII e
o § 4º no artigo 130, impondo ao membro em estágio probatório, a realização,
semestralmente, de avaliação psicológica e ou psiquiátrica por profissionais do órgão estadual
de seguridade social, com atribuição legal para emitir laudo conclusivo sobre a aptidão
psicológica e/ou psiquiátrica do avaliado para o exercício das funções inerentes ao cargo.

14.7 - Quanto às Correições e Inspeções (item 11) – a) Submeta os promotores em estágio
probatório, ao menos, a uma inspeção/correição ordinária.
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Providências: foram realizadas 83 Inspeções nas Promotorias de Justiça dos membros que se
encontram em estágio probatório. Em seguida, o CG após instado a encaminhar informações
sobre as inconsistências constatadas nos relatórios apresentados, bem como a comprovação da
regularização dos feitos e pendências verificadas em algumas unidades, o que foi observado, e
de fato foram sanadas as irregularidades então detectadas.
14.7 – Quanto às Correições e Inspeções (item 11) – b) Realize inspeção/correição nas
Procuradorias de Justiça:
Providências: o Corregedor-Geral encaminhou relatório final das inspeções, os quais foram
apreciados e constatadas a regularidade de todas as Procuradorias de Justiça correicionadas.
14.7

- Quanto às Correições e Inspeções (item 11) - c) Realize inspeção/correição

observando os termos da Resolução nº 43 do CNMP.
Providências: informou Corregedoria-Geral “está realizando” periodicamente inspeções e
correições no âmbito do Ministério Público do Ceará, com o objetivo de verificar a
regularidade do serviço e a eficiência da atividade da Unidade ou do membro, adotando ou
orientando medidas preventivas ou saneadoras, bem como o encaminhando providências em
face de eventuais problemas constatados, nos termos da Resolução 43 do CNMP. Encaminhou
cópia do cronograma das atividades (correições/inspeções ordinária e extraordinária)
desenvolvidas no primeiro semestre de 2016, no qual deu-se prioridade à realização de
inspeções nas Promotorias de Justiça dos membros que se encontram em estágio de
vitaliciamento. Afirmou, por fim, que o cronograma das atividades do segundo semestre seria
elaborado no final do mês de julho, e, tão logo seja concluído, seria encaminhado a
Corregedoria Nacional.
14.8 – I - Quanto às Inspeções em estabelecimentos prisionais - Resolução nº 56/CNMP
(item 12.4.) – Expeça Ato normativo que vincule cada estabelecimento prisional a um
ofício.
Providências: o Procurador-Geral, para atender à determinação, de forma a facilitar e tornar
mais eficiente as inspeções realizadas nos estabelecidas prisionais no Estado do Ceará,
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expediu a Portaria nº 1934/2016/PGJ/CAOCRIM (05 de abril de 2016), na qual foram
dispostas as regras pertinentes à uniformização das inspeções em estabelecimentos penais
pelos membros do Ministério Público no espaço territorial cearense, com anexo que vincula
as unidades prisionais a cada Promotor de Justiça.
14.8 – II - Adote as providências cabíveis para o controle rotineiro do preenchimento dos
relatórios de que trata a Resolução nº 56/CNMP, mediante o encaminhamento de
cobranças formais aos membros em atraso e, em caso de descumprimento, que tome
medidas de cunho disciplinar.
Providências:
a)

A Corregedoria-Geral encontrava-se com 100% (cem por cento) de envio dos relatórios

anuais exigidos pela citada Resolução, não havendo qualquer pendência relativa aos membros
do MPCE.
b)

Os membros do Ministério Público do Ceará incumbidos do controle do sistema

carcerário realizam visitas mensais aos estabelecimentos penais sob sua responsabilidade,
registrando a sua presença em livro próprio, e seguindo as determinações do art. 2º da
supramencionada Resolução, no mês de março de cada ano lavra-se o relatório anual, sendo
que nos meses de junho, setembro e dezembro, lavra-se os relatórios trimestrais, os quais são
enviados à Corregedoria-Geral até o dia 5 (cinco) dos meses subsequentes.
c)

Informou os relatórios das inspeções são elaborados pelos Membros diretamente no

sistema informatizado disponível no sítio do CNMP, mediante o preenchimento de formulário
padronizado, sendo que após receber e analisar minuciosamente os dados, a CorregedoriaGeral valida e envia os relatórios à Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da
Atividade Policial e Segurança Pública, que, por sua vez, encaminha à Corregedoria Nacional.
d)

Aduziu, por fim, que a Corregedoria-Geral dispõe do Núcleo de Gerenciamento

Estatístico – NUGET, órgão de assessoramento técnico para os efeitos da Lei Estadual nº
14.289/2009 e do Provimento nº 6/2016, com dois servidores responsáveis pelo controle
periódico das inspeções realizadas nos estabelecimentos penais do Estado do Ceará, bem
como análise e envio dos relatórios dispostos na Resolução 56/CNMP pelos membros do
MP/CE.
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14.10 - Quanto à indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos
disciplinares – Resolução nº 68/CNMP (item 12.6.) adote as providências cabíveis para
que se insira na capa de todos os procedimentos de caráter disciplinar indicação do
prazo prescricional, que deverão constar também, no sistema

eletrônico,

em

cumprimento a Resolução nº 68/CNMP.
Providências: foi providenciada a inserção de etiqueta nas capas de todos os procedimentos
de caráter disciplinar, indicando a data do fato, prazo de prescrição e data da prescrição
Informou, ademais, que o Sistema de Protocolo Web da PGJ/CE já possui ferramenta para o
controle de prazos a vencer e vencidos.

14.11 - Quanto à inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e
adolescentes – Resolução nº 71/CNMP (item 12.7.) - adote as providências necessárias
ao controle rotineiro do preenchimento dos relatórios de que trata a Resolução nº
71/CNMP, mediante o encaminhamento de cobranças formais aos membros em atraso e,
em caso de descumprimento, que tome medidas de cunho disciplinar.
Providências:
a)

A Corregedoria-Geral “encontra-se com 100% (cem por cento) de envio dos relatórios

semestrais e anuais exigidos pelas Resoluções 71 e 67, ambas do CNMP, não havendo nesse
sentido qualquer pendência relativa aos membros do MPCE.
b)

Especificou o procedimento de visitas e a forma e periodicidade do preenchimento de

cada um dos relatórios referentes às respectivas Resoluções. Aduziu que a Corregedoria-Geral
dispõe do Núcleo de Gerenciamento Estatístico – NUGET, órgão de assessoramento técnico
para os efeitos da Lei Estadual nº 14.289/2009 e do Provimento nº 13/2016, com dois
servidores responsáveis pelo controle periódico das inspeções realizadas nas Casas de
Acolhimento e Unidades de Internação e semiliberdade, bem como na análise e envio dos
relatórios dispostos nas Resoluções 71/CNMP e 67/CNMP pelos membros do MP/CE.
14.13 - Quanto aos assentos funcionais (item 13.1.) – determinação para que a
Corregedor-Geral adote as providências necessárias ao controle eletrônico dos assentos
funcionais conforme informação de implantação prevista para início de 2016; e 14.15 8
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Quanto à movimentação de quadro (item 13.3.) - determinação para que a CorregedorGeral adote as providências necessárias ao controle eletrônico do sistema de gestão de
pessoas que reunirá todos os dados do membro em uma ficha funcional virtual,
conforme informação de implantação prevista para início de 2016.
Providências: a Secretaria de Tecnologia da Informação da Procuradoria-Geral de Justiça
estaria trabalhando juntamente com a informática do CNMP para possibilitar o envio das
informações do SGP para Sistema de Cadastramento de Membros do Conselho Nacional e
que algumas informações “já foram encaminhadas” para o Sistema do Conselho Nacional.
Afirmou que tão logo fosse concluída junto ao SGP a alimentação dos assentamentos
funcionais de todos os membros do Ministério Público Cearense, inclusive com a
movimentação dos quadros, a Corregedoria Nacional será comunicada.
14.18 - Quanto à entrega da declaração de bens pelos membros (item 13.6.) - adote
providências necessárias para que se fiscalize a remessa anual das declarações de bens
pelos membros, em observância ao provimento nº 10/2014 da Procuradoria-Geral de
Justiça e artigo 26, incisos V e XVIII, da Lei Complementar Estadual nº 72/2008
e, em caso de descumprimento, que empreenda medidas de responsabilidade funcional.
Providências: “atualmente, inexiste qualquer pendência relativa à remessa da declaração
anual de bens dos exercícios de 2014 e 2015 por parte dos membros do Ministério Público do
Estado do Ceará”. Quanto ao exercício de 2016, cujo prazo final de apresentação findou-se
em 30.05.16, informou que “as declarações de bens estão em processo de análise e evolução
patrimonial pelos Promotores Corregedores” e que, após concluída a citada fase de análise,
caso fosse verificada qualquer irregularidade, seriam adotadas as medidas de responsabilidade
funcionais cabíveis, informando-se à Corregedoria Nacional.
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RELATÓRIO DE EFETIVIDADE
DE PROPOSIÇÕES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE

CORREGEDORIA NACIONAL
Seção de Acompanhamento de Decisões

Procedimento: Correição nº 465/2016-36 MPE-RN
Interessado: Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte
Assunto: Análise do cumprimento de determinações e recomendações decorrentes da
Correição ordinária nos órgãos de controle disciplinar das Unidades do Ministério Público do
Rio Grande do Norte

EFETIVIDADE DAS PROPOSIÇÕES – CORREIÇÃO OCD/MPRN
Levantamento de dados realizado em 09/06/2017

18.9. Quanto às Correições e Inspeções. Considerando o quanto constatado, o Conselho
Nacional expediu DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral: a) quando da
realização das correições nas Promotorias com atribuição extrajudicial, continue
observando: 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).
Providências: considerando-se que o órgão local, por ocasião realização das correições em
Promotorias com atribuições extrajudiciais, já observava as orientações exaradas, a
determinação foi considerada cumprida.
As demais proposições encontram-se em andamento com prazo para
resposta em curso.
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Procedimento: Correição nº 377/2016-34 MPE/PE (em tramitação)
Interessado: Ministério Público do Estado de Pernambuco
Assunto: Análise do cumprimento de determinações e recomendações decorrentes da
Correição ordinária nos órgãos de controle disciplinar das Unidades do Ministério Público de
Pernambuco.

EFETIVIDADE DAS PROPOSIÇÕES – CORREIÇÃO OCD/MPPE
Levantamento de dados realizado em 09/06/2017

17.6. Quanto aos Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional.
Tramita, desde 23.09.2016, perante o Colégio de Procuradores do Ministério Público do
Estado de Pernambuco, projeto de Regimento Interno da Corregedoria Geral do
Ministério Público. DETERMINAÇÃO ao Exmº Procurador-Geral de Justiça para que
diligencie junto ao referido órgão colegiado para apreciá-lo em tempo razoável.
Providências: encaminhou cópia do Regimento Interno da Corregedoria-Geral do MPPE,
publicado do DOE de 21/02/2017.

17.8.1: Quanto ao estágio probatório. Quanto às questões relativas ao Estágio
Probatório, a expediu de DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral para que: a) (...) 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.
Providências:
a)

Sobre a alínea “b”, que trata da obrigatoriedade dos Promotores de

Justiça em estágio probatório realizarem trabalhos no Plenário do Tribunal do Júri, houve
implementação da medida através da aprovação e publicação da Resolução RES CSMP nº
001/2017 junto ao CSMP;
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b)

Quanto à alínea “c”, para que submeta os promotores em estágio

probatório, ao menos, a uma inspeção/correição ordinária, a medida foi contemplada na RES
CSMP 001/2017;
c)

Sobre a alínea “d”, acerca da disponibilização de todas as peças para

avaliação por amostragem pela Corregedoria, informou que as peças elaboradas pelos
Promotores em estágio probatório estão disponíveis por meio do sistema Arquimedes (anexo
com cópias das telas impressas), destacando obrigatoriedade de registro e inclusão dos
movimentos efetivados pelos Promotores de Justiça (conforme disciplinado pela Instrução
Normativa Conjunta PGJ/CGMP nº 001/2011).
17.8.2. Quanto ao estágio probatório. RECOMENDAÇÃO ao Corregedor-Geral para
que: e) realize o acompanhamento psicológico/psiquiátrico dos membros em estágio
probatório.
Providências: a recomendação foi contemplada na Resolução CSMP nº 001/2017, a qual foi
aprovada pelo Conselho Superior e publicada em 12/04/2017.
17.8.3: Quanto ao estágio probatório. RECOMENDAÇÃO ao Exmº Procurador-geral de
Justiça para que diligencie no sentido de alterar a Resolução n.° 02/98, do Conselho
Superior do Ministério Público, para que o relatório circunstanciado produzido pela
Corregedoria-Geral do Ministério Público seja remetido ao Conselho Superior do
Ministério Público no prazo máximo de noventa (90) dias antes do final do biênio de
prova, viabilizando, com isso, em termos de prazo, a apreciação de eventual recurso
perante o Colégio de Procuradores, na forma do § 3° do artigo 41 da Lei Complementar
n.° 12/94. Importante explicitar, na referida resolução, a legitimidade recursal do
Corregedor Geral do Ministério Público na hipótese de não vitaliciamento do membro
do Ministério Público pelo Conselho Superior. Necessário frisar que, ante o tempo
transcorrido da sua edição, é que a Resolução n.° 02/98 passe por ampla revisão.
Providências: a revisão da Resolução CSMP 02/98, com atenção às recomendações indicadas
pela Corregedoria Nacional, “foi levada a efeito”, restando consolidada na RES-CSMP nº
001/2017, especificamente no seu art. 15.
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17.9.a: Quanto às Correições e Inspeções. DETERMINAÇÃO para que o Corregedorgeral: a) 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);
Providências: a) A Corregedoria-Geral do MP/PE, ao realizar correições/inspeções nas
Promotorias de Justiça com atribuição extrajudicial, “já atenta” para o emprego adequado da
taxonomia instituída pelo CNMP (item “1”), sobretudo com a edição da Resolução RESCSMP nº 001/2016, que disciplinou o Procedimento Administrativo no âmbito do MP/PE; b)
Quanto aos itens “2”, “3”, “4” e “5”, afirmou que inseriu campos específicos, tanto no anexo
(Relatório de Gerenciamento de Procedimentos Extrajudiciais), quanto no corpo dos
Relatórios de Correição/Inspeção.
17.9.c: realize inspeção nas Procuradorias, partindo-se da premissa de que o Conselho
Nacional do Ministério Público não estabelece distinção ontológica entre os cargos das
Promotorias de Justiça e os cargos da Procuradoria de Justiça, sem olvidar que, na
prática, foram levadas a efeito correições nos cargos da Procuradoria de Justiça,
alteração da Lei Complementar n.° 12/94 e da Resolução n.° 01/2009-CGMP,
consagrando a possibilidade de correições, ordinárias e extraordinárias, nos cargos de
Procuradores de Justiça

Providências: a) Conforme mencionado na própria determinação, a Corregedoria-Geral do
MP/PE “já realiza” correições/inspeções nas Procuradorias de Justiça; b) Quanto às alterações
normativas determinadas, procedeu com a revisão da Resolução nº 001/2009-CGMP,
adequando-a à Resolução 149/2016 do CNMP (Resolução RES-CGMP nº 001/2017, que
regulamenta as correições e inspeções no âmbito do MP/PE); c) Quanto à alteração da Lei
Orgânica do MP/PE, informou: “encontra-se em estudo no Colégio de Procuradores de Justiça
proposta de revisão geral do mencionado instrumento legislativo, a qual prevê a possibilidade
de realização de inspeções e correições nas Procuradorias e Promotorias de Justiça”. Assim, a
Corregedoria será comunicada quando o Anteprojeto de lei para alteração da Lei Orgânica for
remetido à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco.
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17.13: Quanto às Inspeções em estabelecimentos prisionais - Resolução nº 56/CNMP.
DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral para que adote as providências cabíveis para o
controle rotineiro o preenchimento dos relatórios de que trata a Resolução nº 56/CNMP,
mediante o encaminhamento de cobranças formais aos membros em atraso e, em caso de
descumprimento, que tome medidas de cunho disciplinar.
Providências: a) A Corregedoria-Geral informou que “vem promovendo o controle das
visitas de inspeção nos estabelecimentos”, “realizando a cobrança física, seja por e-mail, seja
quando da realização de correições/inspeções nas Promotorias específicas, e, ainda, quando da
análise das atividades desenvolvidas pelos Promotores de Justiça em estágio probatório”. b)
No caso de reiteração da ausência de remessa dos relatórios, “é feita a devida cobrança por
meio de SI (Solicitação de Informações), procedimento disciplinar interno que equivale à RD
(Reclamação disciplinar) do CNMP; c) Apresentou modelo de Ofício que determina prazo
para que o Promotor de Justiça regularize o preenchimento do relatório trimestral de visitas à
estabelecimentos prisionais, após consulta ao Sistema de informações prisionais (SIP-MP) do
CNMP (conforme Resolução CNMP 56/2016), d) Apresentou modelo de Relatório de
Correição ordinária em Promotorias de Justiça com atribuições criminais, contendo campo
relativo à regularidade das visitas em estabelecimentos prisionais; e) Encaminhou, como
exemplo, um Relatório Trimestral de avaliação de membro em estágio probatório, em que se
pontua a realização de visitas à estabelecimentos prisionais; f) Apresentou modelo de “Folha
de Despacho” referente aos “Relatórios do CNMP de Visita à Cadeia Pública”, que contém
Pronunciamento e Despacho do Corregedor-Geral sobre o não preenchimento dos relatórios
pelos membros; g) Apresentou modelo de Ofício da CGMP que exige o pronunciamento do
membro do MP sobre as razões do não cadastramento dos relatórios no site do CNMP, v.g., de
visitas à estabelecimentos prisionais, bem como, exige a regularização dos relatórios junto ao
CNMP, h) Visando a orientar os Promotores de Justiça quanto ao envio dos relatórios do
CNMP, publicou “Quadro de Resumo dos Prazos – Resoluções do CNMP”, apontando os
prazos referentes aos relatórios das Resoluções CNMP 20, 51, 56, 67 e 71.

As demais proposições encontram-se em andamento com prazo para
resposta em curso.
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Procedimento: Correição nº 410/2016-26 MP/PB (em andamento)
Interessado: Ministério Público do Estado da Paraíba
Assunto: Análise do cumprimento de determinações e recomendações decorrentes da
Correição na Corregedoria-Geral do Ministério Público do estado da Paraíba
EFETIVIDADE DAS PROPOSIÇÕES – CORREIÇÃO OCD/MP-PB
Levantamento de dados realizado em 09/06/2017

Determinação 17.8 - Quanto ao estágio probatório: e) apure se a Drª
Fabiana Alves Mueller residiu fora da comarca de atuação sem autorização da
Administração Superior:
Providências: A situação foi regularizada, uma vez que a Promotora
comprovou que residiu na comarca de Pocinhos/PB durante a tramitação do período de
autorização para residir fora da comarca, que foi concedida em 15/12/2017, data a partir da
qual passou a residir em Campina Grande.
As demais proposições encontram-se em andamento com prazo para
resposta em curso.
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Procedimento: Correição nº 328/2016-00 MP/SE (em tramitação)
Interessado: Ministério Público do Estado de Sergipe
Assunto: Análise do cumprimento de determinações e recomendações decorrentes da
Inspeção na Corregedoria-Geral do Ministério Público de Sergipe

EFETIVIDADE DAS PROPOSIÇÕES – CORREIÇÃO OCD/MPSE
Levantamento de dados realizado em 09/06/2017
17.5. Quanto à estrutura de Tecnologia da informação. DETERMINAÇÃO: elabore
estudos com a finalidade de criar um “perfil” para a Corregedoria-Geral acessar,
mesmo que apenas na modalidade de consulta, o sistema Portal do Servidor, atualmente
sob a responsabilidade do DRH, agilizando a obtenção das informações funcionais dos
membros do Ministério Público.
Providências: a Diretoria de Tecnologia da Informação informou que, após os respectivos
estudos e trabalhos levados a efeito pela equipe técnica, promoveu a efetiva criação e
implantação do “perfil'” na data prevista.

17.8.“a” e “d”: Quanto às questões relativas ao Estágio Probatório, expediu-se 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; d) disponibilizem todas as peças para avaliação por amostragem pela
Corregedoria.
Providências:
a)

Quanto à determinação da alínea “a”, a Corregedoria-Geral afirmou

que exerce com protagonismo o curso de preparação para ingresso na carreira, participando
do seu planejamento. Ressaltou que, ao longo dos últimos anos, o órgão disciplinar mantém
“exitosa” parceria com a Escola Superior do MPSE na formulação e execução de diversos
módulos do curso, tais como (conforme anexo): Curso compacto de Medicina Legal; Visita ao

CORREGEDORIA NACIONAL
Núcleo de Acompanhamento de Decisões

Centro de Controle de Interceptações Telefônicas das Polícias Civil e Militar de Sergipe;
Explanação sobre o “Sistema Consumidor Vencedor”; Treinamento aos membros sobre
operação dos sistemas do MP/SE e CNMP; Curso Técnico sobre o cumprimento da Lei de
Acesso à Informação, com explanações sobre os critérios a serem observados nos Portais da
Transparência; Curso Básico de Práticas Autocompositivas; Seminário “Saúde Mental –
Mudanças de Paradigmas”; Curso de Desenvolvimento Humano; e Visita Técnica ao
Complexo de Operações Especiais, incluindo o DIPOL. A Corregedoria Nacional orientou a
Corregedoria-Geral do MPSE que mantivesse regularmente protagonismo no Curso de
Preparação para ingresso na carreira, planejando e dispondo de tempo adequado nos módulos
do curso.
b) Quanto à determinação da alínea “d”, a Corregedoria-Geral notificou,
através do Ofício Circular N.º 046/2016 (em anexo), os Promotores de Justiça em estágio
probatório para que instruam o formulário mensal de atividades com todas as peças judiciais e
extrajudiciais. A Corregedoria Nacional orientou a Corregedoria-Geral do MPSE para que
esta seja uma prática constante para avaliação dos membros que ingressem na instituição.
17.8.b. Quanto às questões relativas ao Estágio Probatório. Determinação: b) Estabeleça
a obrigatoriedade dos Promotores de Justiça em estágio probatório realizarem trabalhos
no Plenário do Tribunal do Júri.
Providências: o Procurador-Geral de Justiça informou que foi editada a Resolução nº
015/2016-CPJ, publicada no Diário Oficial Eletrônico do MPE/SE, a qual acresceu o §1º ao
art. 55 do Regimento Interno da Corregedoria-Geral do MPE/SE, nos seguintes termos: “art.
55. § 1º. Considera-se como elemento indispensável à avaliação de Promotores de Justiça em
estágio probatório a participação efetiva em sessões do Plenário do Tribunal do Júri,
devendo o Procurador-Geral de Justiça, nos termos da legislação vigente, promover as
designações necessárias para a operacionalização da medida a que se refere o presente
parágrafo”.
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17.8.c. Quanto às questões relativas ao Estágio Probatório. Determinação: c) Submeta os
promotores em estágio probatório, ao menos, a uma inspeção/correição ordinária.
Providências: informou que foi editada a Resolução nº 015/2016-CPJ, publicada no Diário
Oficial Eletrônico do MPE/SE, a qual acresceu os § 2º ao art. 55 do Regimento Interno da
Corregedoria-Geral do MPE/SE, nos seguintes termos: “§2º A Corregedoria-Geral do
Ministério Público realizará, ao menos, uma correição ou inspeção em Promotores de Justiça
em estágio Probatório”.
17.8. Quanto às questões relativas ao Estágio Probatório. Recomendação: f) empreenda
esforços para alteração da redação do § 4° do artigo 65 da Lei Complementar n° 02/90,
que, aparentemente, contém erro material, subtraindo do texto o advérbio não (a
impugnação por membro do Conselho Superior ou do Colégio de Procuradores só faz
sentido se o relatório da Corregedoria-Geral propor o vitaliciamento.
Providências: o Procurador-Geral e o Corregedor informaram sobre a edição, pelo Colégio
de Procuradores de Justiça, da Resolução CPJ nº 012/2016, de 27 de outubro de 2016, cujo
ato normativo aprovou Projeto de Lei Complementar que altera, dentre outros dispositivos, a
redação do artigo 65, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 02/90, extirpando do texto o
advérbio “não”, nos seguintes termos: “Art. 65. § 4º. Os membros do Conselho Superior do
Ministério Público e do Colégio de Procuradores de Justiça poderão impugnar, no prazo de
15 (quinze) dias, a contar do recebimento do relatório do Corregedor-Geral do Ministério
Público, por escrito e motivadamente, a proposta de não vitaliciamento, ouvindo-se o
Promotor de Justiça interessado, que poderá apresentar defesa prévia e requerer provas, no
prazo de 20 (vinte) dias, contados de sua intimação pessoal”. O PGJ registrou que “a
propositura em apreço já foi devidamente encaminhada em 17 de novembro de 2016, ao
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, para prosseguimento dos trâmites
legislativos.
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17.9. “b” e “c”: Quanto às Correições e Inspeções. Expediu-se DETERMINAÇÃO para
que o Corregedor-geral: b) Observe expressamente os termos da Resolução nº 43 do
CNMP. c) Inspecione o desempenho dos Promotores no Tribunal do Júri; d) 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.
Providências:
a)

Quanto à alínea “b”, a Corregedoria Geral do Ministério Público de

Sergipe informou que “já vem observando expressamente os termos, não mais da Resolução
43 do CNMP, mas da nova Resolução 149 do CNMP”, que trata de correições e inspeções,
conforme se depreende do Capítulo V do Regimento Interno da Corregedoria Geral. Tão logo
seja implantado o Sistema Nacional de Correições e Inspeções, previsto no art. 9º da
Resolução CNMP nº 149, a Corregedoria Geral local irá cadastrar todas as correições e
inspeções que realizar. A Corregedoria Nacional, no entanto, ressaltou que “exigirá o
cumprimento desta Resolução em expediente próprio”. Ademais, orientou-se à CorregedoriaGeral que, tão logo fosse implantado o Sistema Nacional de Correições e Inspeções, todas as
correições e inspeções a serem realizadas deveriam ser cadastradas.
b)

Quanto à alínea “c”, informou que “o desempenho dos Promotores no

Tribunal do Júri já é avaliado”, sendo solicitadas informações sobre processos e sessões do
Júri, no item 4 – Tabela 04, do formulário de correição apresentado. Ademais, a Corregedoria
Nacional destacou que esta determinação seria complementada quando da resposta à
solicitação no item 17.8, alínea “b”, que foi ali apreciada e concluída.
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17.9.d. Quanto às Correições e Inspeções. DETERMINAÇÃO: d) 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.
Providências: o Corregedor-Geral encaminhou relatórios das correições ordinárias realizadas
nos meses de outubro e novembro em Promotorias de Justiça com atribuições extrajudiciais,
que, segundo afirmou, “comprovam que, durante os trabalhos correicionais são verificados os
procedimentos extrajudiciais em andamento, com verificação da taxonomia do CNMP (o
sistema PROEJ – referente aos procedimentos extrajudiciais já possui implantadas as tabelas
taxonômicas), regularidade formal e material dos autos. Ademais, nessas correições “se dá
especial atenção aos procedimentos instaurados e não concluídos há mais de três anos”, bem
como “se observa se os procedimentos estão parados há mais de 30 dias” e a “resolutividade
das atividades”.

As demais proposições encontram-se em andamento com prazo para
resposta em curso.
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Procedimento: Inspeção nº 241/2016-24 MP/AL (arquivado)
Interessado: Ministério Público do Estado de Alagoas
Assunto: Análise do cumprimento de determinações e recomendações decorrentes da
Correição realizada na Corregedoria-Geral da unidade.

EFETIVIDADE DAS PROPOSIÇÕES – CORREIÇÃO OCD/MPAL
Levantamento de dados realizado em 09/06/2017
15.5.1 - RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral - Quanto à estrutura de Tecnologia
da informação - possibilite a participação ativa da Corregedoria-Geral do MP/AL no
processo de elaboração, avaliação e sugestão de adaptações ou modificações de todos os
sistemas que envolvam a atividade-fim dos membros do Ministério Público, bem como
naqueles que, de alguma forma, gerencie rotinas da atividade-meio de atribuição da
Corregedoria (p. ex. o módulo corregedoria do SAGE, a ser implantado em maio de
2016).
Providências: Inicialmente, informou o andamento de estudo para a inclusão de membro
indicado pela Corregedoria-Geral para participação efetiva no CETI. Posteriormente,
informou que determinou “a inclusão da Promotora de Justiça Adriana Gomes Moreira dos
Santos no Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação – CETI”, conforme Portaria
722/2016.
15.5.2 – RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral - Quanto à estrutura de Tecnologia
da informação. Proceda estudos que viabilizem a extração, por parte da CorregedoriaGeral, de relatórios da atividade-fim (RAF) de forma automatizada e seguindo a
nomenclatura das Tabelas Unificadas do Ministério Público, evitando-se a prática atual
de preenchimento manual do RAF.
Providências: informou que o sistema SAJ/MP possui ferramenta de cálculo automatizado
dos relatórios da atividade funcional dos membros do MP/AL, seguindo nomenclatura das
Tabelas Unificadas do MP e que o módulo da Corregedoria-Geral já se encontrava em
produção. Posteriormente, informou que a nova versão do sistema, que contém as correções
dos relatórios, seria homologada com nova previsão de disponibilização a partir de novembro
de 2016, quando os relatórios poderão ser gerados.
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15.5.3 – DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de
Alagoas: proceda estudos que viabilizem a extração de relatórios da atividade-fim
diretamente pelos membros do Ministério Público no âmbito de suas atribuições, bem
como possibilite que a Corregedoria do MP/AL possa acessar os relatórios individuais
de cada promotoria emitidos pelo SAJE.
Providências: informou que o sistema de Automação da Justiça (SAJ/MP) possui módulo de
funcionalidade específica para as atividades da Corregedoria-Geral, atendendo as
necessidades supracitadas; que o módulo foi implantado em maio de 2016 e disponibilizado a
partir de 01/06/2016 para utilização dos usuários capacitados da Corregedoria-Geral.
Apresentou tela do sistema que possibilita a exportação dos relatórios da atuação funcional.
15.6.1 – DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral: quanto aos procedimentos
disciplinares, encaminhe o relatório de correição a ser realizada conforme item 2 no
prazo de 30 (trinta) dias da realização da mesma; e 15.6.2 – RECOMENDAÇÃO ao
Corregedor-Geral: quanto aos procedimentos disciplinares, realize investigações
preliminares nos casos de denúncias de ilícitos assumindo o protagonismo no que tange à
apuração da conduta funcional e pessoal do membro, seja para promover o
arquivamento devidamente convencido da inexistência do ilícito ou para instaurar o
procedimento disciplinar respectivo
Providências: Quanto ao item 15.6.1, encaminhou cópia do relatório correicional realizado
na 4ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios/AL (anexo 05, fls. 339-342), ocorrida em
08/06/2016, conforme solicitação do item 10.4.“2”1 (Procedimentos Disciplinares analisados)
do Relatório Conclusivo. Quanto ao item 15.6.2, informou que desde a data da inspeção vem
adotando uma nova forma de processamento prévio disciplinar de seus membros, com a
abertura de pedido de informação, contendo portaria inaugural, fundamentação fática e
jurídica e prazo de conclusão do procedimento, bem como apurando e investigando a conduta
funcional e seus membros com protagonismo.

1

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: tendo em vista as informações do Pedido de
Providências, bem como diversos outros procedimentos de atraso envolvendo o membro e que já foram
arquivados (autos nºs 230/2012, 3633/2012), sugere-se, como determinação, solicitar à Corregedoria-Geral do
MP/AL o encaminhamento de relatório da correição designada para ocorrer em 08/06/2016, para posterior
análise e providências pela Corregedoria nacional, se for o caso.
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15.7.1 - DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral - quanto às questões relativas ao
Estágio Probatório: a) Estabeleça a obrigatoriedade dos Promotores de Justiça em
estágio probatório realizarem trabalhos no Plenário do Tribunal do Júri; b) 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; c) Submeta os promotores em estágio probatório, ao
menos, a uma inspeção/correição ordinária; d) vincule um Promotor de Justiça Assessor
do Corregedor-Geral a um número determinado de membros em estágio probatório; e)
Estabeleça a obrigatoriedade para que os Promotores de Justiça em estágio probatório
disponibilizem todas as peças para avaliação, por amostragem, pela Corregedoria; e
15.7.2 – RECOMENDAÇÃO ao Corregedor-Geral – f) quanto às questões relativas ao
Estágio Probatório, realize o acompanhamento Psicológico/psiquiátrico dos membros
em estágio probatório.
Providências: informou que foi editado novo Ato Normativo CG-MPAL nº 002/2016
atendendo as determinações propostas, bem como informa já existir vinculação de um
Membro Assessor-Técnico ao acompanhamento de estágio probatório (anexo 03, fl. 331-336).
Em análise do referido Ato Normativo, percebe-se a previsão de regulamentação dos itens
“a”, “b”, “c” e “e” da Determinação 15.7.1; bem como, do item “f” da Recomendação 15.7.2.
Com relação ao item “d”, o Corregedor-Geral informa também que já está adotando tal
sistemática.

15.8 – DETERMINAÇÃO ao Corregedoria-Geral - Quanto às Correições e Inspeções:
realize inspeção física nas Promotorias com atribuição extrajudicial, devendo ser
observado, para tanto: a) correta taxonomia; b) regularidade formal dos procedimentos;
c) tempo transcorrido desde a instauração do procedimento; d) resolutividade; e)
ausência de impulso por mais de 120 (cento e vinte dias).
Providências: informou que foi editada a Portaria CGMP/AL nº 006/2016, de 20 de junho de
2016, que determinou a inspeção nas Promotorias de Justiça com atribuição extrajudiciais,
bem como foi instaurado o Processo SAJ MP 10.2016.0000056-1, que reuniu todos os
relatórios, providências e demais orientações expedidas pela CG aos membros inspecionados.
Além disso, foi editada a Recomendação CG-MP/AL nº 002/2016 (fl. 477), de 19 de setembro
de 2016, a qual orientou a todos os Membros do Ministério Público de Alagoas a cumprirem
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as Resoluções nº 63/2010, 23/2007 do CNMP, bem como a Resolução nº 01/2010 do Colégio
de Procuradores de Justiça de Alagoas, de forma a atuarem em respeito às normas que tratam
a respeito da taxonomia, instauração e tramitação do inquérito civil, regularidade formal,
tempo transcorrido, impulso constante e resolutividade nos procedimentos. A recomendação
fixou ainda que o descumprimento das resoluções citadas ensejaria a abertura do competente
Procedimento Administrativo Disciplinar. Encaminhou cópia do Ofício Circular nº 017/2016CGMP/AL expedido pela Corregedoria-Geral, o qual solicitou aos membros das Promotorias
de Justiça de 3ª entrância com atribuição extrajudiciais que encaminhassem informações
acerca do cumprimento das orientações, providências e conclusões expostas nos relatórios de
inspeções. Das respostas apresentadas, verificou-se que, atualmente, os membros que atuam
em Promotorias de Justiça com atribuições extrajudiciais operam em conformidade com as
orientações expedidas.
15.17 - RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça: proceda estudos com a
finalidade de implantar sistema de controle informatizado dos assentos funcionais dos
membros do Ministério Público no âmbito da Corregedoria-Geral do MP/AL.
Providências: informou que o sistema de Automação da Justiça (SAJ/MP) possui módulo de
funcionalidade específica para as atividades da Corregedoria-Geral, atendendo as
necessidades exigidas. Apresentou tela do sistema que possibilita o controle dos
assentamentos funcionais dos membros do MP/AL.
15.22 – RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral - quanto à movimentação de quadro 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.
Providências: informou que o MP-AL tem envidado esforços quanto ao preenchimento de
cargos vagos, tendo sido realizado concurso público – homologado em 2014, com prazo de
validade prorrogado até maio de 2018, de forma que, à época da resposta (agosto/2016), havia
quase 100 (cem) candidatos aprovados aguardando nomeação. Informou que há 13
Promotores de Justiça provenientes desta seleção pública, com 05 empossados em 2016, e que
a Procuradoria-Geral de Justiça estava buscando soluções orçamentárias para que fossem
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feitas novas nomeações ainda em 2016. Quanto às designações para o exercício cumulativo
em Promotorias de Justiça distantes e de difícil provimento, informou que em todos os casos
há consulta aos membros do Parquet que ainda não estão acumulando, e, assim, as referidas
designações não são impostas verticalmente, inexistindo ofensa à garantia constitucional da
inamovibilidade. Destarte, diante da proposição da Corregedoria Nacional, informou que será
implantado o critério da menor distância para as designações, dentre os membros do MP que
ainda não estejam respondendo por mais de um órgão de execução. Sobre os editais para
provimento dos cargos em situação de vacância, informou que o Conselho Superior do
MP/AL invariavelmente faz publicar os referidos avisos, nas hipóteses de promoção e
remoção, pelos critérios alternados de antiguidade e merecimento. Em relação aos cargos
vagos, informou que todos de primeira entrância já foram objeto de editais para provimento,
muito embora nenhum interessado tenha “acorrido ao chamamento”.
As demais proposições encontram-se em andamento com prazo para
resposta em curso.
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RELATÓRIO DE EFETIVIDADE
DE PROPOSIÇÕES

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

CORREGEDORIA NACIONAL
Seção de Acompanhamento de Decisões

Procedimento: Correição nº 327/2016-57 MP/BA (em tramitação)
Interessado: Ministério Público do Estado da Bahia
Assunto: Análise do cumprimento de determinações e recomendações decorrentes da
Correição realizada na Corregedoria-Geral da unidade.

EFETIVIDADE DAS PROPOSIÇÕES – CORREIÇÃO OCD/BA
Levantamento de dados realizado em 09/06/2017
17.5 – DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral - Quanto à estrutura de Tecnologia da
informação:
a) priorize a implantação e a efetiva utilização do Sistema Integrado de Informações do
Ministério Público – SIMP:
a Procuradora-Geral de Justiça informou que foi implantado o Sistema IDEA, substituto do
SIMP, em dezembro de 2016 (Ato Normativo nº 026/2016) e “está em funcionamento, para
efeitos da área finalística”. Por essa razão, consoante informou, “estão ocorrendo sucessivos
cursos de capacitação dos membros e servidores”.
17.6. DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral - Quanto aos Atos Normativos que
Regulamentam a Atividade Correicional: c) encaminhe proposta de alteração da
Resolução n.° 138/2015-CSMP, expungindo-se a possibilidade de interposição de recurso
extraordinário (artigo 154, § 2°), ante a ausência de previsão legal neste sentido.
Providências: informou que “o Conselho Superior do MPBA aprovou a Resolução nº
214/2016, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 07 de dezembro de 2016”. A referida
Resolução revogou o artigo 154, § 2º, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral.
17.6. - DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral - Quanto aos Atos Normativos que
Regulamentam a Atividade Correcional: proponha a alteração regimental, com a
fixação de prazos claros e razoáveis para apreciação dos recursos de parte dos
Colegiados (Conselho Superior e Órgão Especial do Colégio de Procuradores):
Providências: informou que “a Resolução nº 209/2016 (...) promoveu uma verdadeira
reforma do Regimento Interno do Conselho Superior (Resolução nº 56/1996), estabelecendo,
inclusive, um título próprio para tratar dos prazos dos atos procedimentais (art. 172 e
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seguintes)” (cópia anexa – fls. 543-548). Segundo informou, à época estava em avaliação
“replicar idêntica solução na normatização concernente ao Órgão Especial do Colégio de
Procuradores”. Aguarda-se resposta.
17.6. – DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral - Quanto aos Atos Normativos que
Regulamentam a Atividade Correicional:
a) discipline no Regimento Interno as classes com as respectivas denominações
normatizadas de forma transparente:
Providências: o Corregedor-Geral encaminhou certidão, na qual atesta que “já se encontram
disciplinadas as classes, com as respectivas denominações, dos processos e procedimentos em
trâmite na Corregedoria-Geral, em conformidade com o disposto no art. 57 do Regimento
Interno da Corregedoria”.
b) implemente novos expedientes com o objetivo de fiscalizar de forma mais efetiva a
tramitação e encerramento dos feitos extrajudiciais do Ministério Público Baiano,
especialmente aqueles que tem longo tempo de tramitação:
Providências: informou que editou o Ato 16/2016, criando o PROIN (Projeto de
Regularização, Organização e Inserção no sistema informatizado dos procedimentos em curso
nas Promotorias de Justiça do MP/BA), como forma de fiscalização da instauração,
andamento, movimentação e finalização dos feitos extrajudiciais.
c) proponha a alteração regimental, com a fixação de prazos claros e razoáveis para
apreciação dos recursos de parte dos Colegiados (Conselho Superior e Órgão Especial
do Colégio de Procuradores):
Providências: informou que oficiou à Procuradora-Geral de Justiça, como Presidente do
CSMP e do Órgão Especial, para que proponha a alteração regimental, inclusive alteração do
artigo 154, § 2º, do RICGMP para retirar a possibilidade de interposição de recurso
extraordinário, ante a ausência de previsão legal. Aguarda-se resposta da Procuradoria-Geral
de Justiça.
17.7 – RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral - Quanto aos procedimentos
disciplinares – (...). Uma vez recebendo notícia de fato criminoso imputado ao membro
do Ministério Público, comunique, no prazo máximo de dez dias, à Corregedoria-Geral
do Ministério Público:
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Providências: a Procuradoria Geral de Justiça” informou que já foi reforçada “a orientação
aos órgãos de Assessoramento”, “em especial as Procuradorias Geral de Justiça Adjunta e
Adjunta para Assuntos Jurídicos – incumbidos da depuração e promoção das medidas iniciais
nos expedientes recebidos – para que, doravante, em continuidade aos diligentes e rigorosos
impulsos já levados a efeito nas notícias de fatos, providenciem noticiar com a máxima
brevidade, observado o prazo de 10 (dez) dias à Corregedoria Geral tais matérias”.
17.8 – DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral - Quanto ao estágio probatório:
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:
Providências: o Corregedor-Geral informou a participação no curso de formação e a
realização do 1º Encontro da Corregedoria-Geral com os Promotores de Justiça em estágio
probatório, a ser realizado nos dias 12 e 13/12/2016 (fl. 87 – da mídia eletrônica de fls. 269).
b) Estabeleça a obrigatoriedade dos Promotores de Justiça em estágio probatório
realizarem trabalhos no Plenário do Tribunal do Júri:
Providências: informou que foi expedida a Recomendação nº 02/16 aos Promotores de
Justiça em estágio probatório, para “que realizem trabalhos junto ao Plenário do Tribunal do
Júri, encaminhando as atas das sessões à Corregedoria-Geral, através do ambiente virtual,
disponibilizado por plataforma apropriada” e que, tendo em vista que a Recomendação nº
02/16 vem sendo cumprida, não se vislumbra a necessidade de edição de ato normativo para
essa finalidade.
c) Submeta os promotores em estágio probatório, ao menos, a uma inspeção/correição
ordinária:
Providências: Encaminhou relação de correições ordinárias realizadas nas unidades com
membros em estágio probatório e as programadas para o mês de novembro de 2016.
Posteriormente, encaminhou cronograma das inspeções em PJs com membro em estágio
probatório no período de agosto a dezembro de 2016, bem como os respectivos relatórios.
d) Disponibilizem todas as peças para avaliação por amostragem pela Corregedoria:
Providências: o Corregedor-Geral informou que foi expedida a Recomendação nº 01/16 aos
Promotores de Justiça em estágio probatório para “que disponibilizem, por meio do Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA/Moodle), todas as peças produzidas em processos e
procedimentos judiciais ou extrajudiciais, para que sejam submetidas à avaliação por
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amostragem pela Corregedoria-Geral”. Encaminhou também cópia do Ato nº 03/2016,
demonstrando que a questão já se encontra normatizada.
17.8. RECOMENDAÇÃO ao Corregedor-Geral - Quanto ao estágio probatório: e)
realize o acompanhamento psicológico/psiquiátrico dos membros em estágio probatório.
Providências: Nenhuma providência efetiva. Ainda está em acompanhamento. Aguarda-se
resposta.
17.9. RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral - Quanto às Correições e Inspeções:
a) empreenda esforços para a alteração do artigo 204 da Lei Complementar n.° 11/96,
expungindo-se a necessidade de autorização ou recomendação do Órgão Especial do
Colégio de Procuradores para que o Corregedor-Geral realize inspeção nos cargos da
Procuradoria de Justiça. Adaptar, após, o Regimento Interno da Corregedoria Geral;
b) empreender esforços para a alteração do parágrafo único do artigo 204 da Lei
Complementar n.° 11/96, expungindo-se a limitação imposta ao Corregedor-Geral no seu
campo de cognição por ocasião das inspeções/correições realizadas nos cargos da
Procuradoria de Justiça eis que a inspeção diz respeito somente à regularidade
administrativa dos serviços de distribuição e devolução de processos. Adaptar, após, o
Regimento Interno da Corregedoria-Geral.
Providências: informou que a PGJ “determinou à Assessoria Técnico-Jurídica a compilação
de propostas de modificações à Lei Complementar nº 11 de 18 de janeiro de 1996, visando à
construção de minuta que contemple os diversos temas em discussão”, inclusive a exclusão da
necessidade de prévia autorização para deflagração de correições e inspeções nas
Procuradorias de Justiça. O tema foi pautado para a sessão ordinária realizada em 15 de maio.
Até o presente momento não houve informações sobre a deliberação.
17.9: DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral - Quanto às Correições e Inspeções:
a) a renovação das correições nos cargos das Procuradorias de Justiça, levando-se a
efeito, além do exame da regularidade administrativa dos serviços de distribuição e
devolução de processos, análise qualitativa dos trabalhos produzidos e adequação do
número de processos recebidos:
Providências: o Corregedor-Geral informou que “considerando-se que as Procuradorias de
Justiça já foram correicionadas no ano corrente, foi determinada a inserção, no calendário de
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correições de 2018, a renovação das correições das sobreditas Procuradorias – conforme
certidão lavrada nos autos -, em atenção ao disposto nos arts. 1º e 8º da Resolução nº
149/2016, que revogou a Resolução nº 43/2009, ambas do CNMP”.
b) Submeta os promotores em estágio probatório, ao menos, a uma inspeção/correição
ordinária: já constante da proposição 17.8.c. Portanto, prejudicada.
c) Observe expressamente os termos da Resolução nº 43 do CNMP:
Providências: Encaminhou certidão na qual informa que realizou correição ordinária em mais
de 1/3 das Procuradorias e Promotorias de Justiça e cópia do ofício encaminhado a esta
Corregedoria Nacional com o calendário das correições ordinárias previstas para 2017;
d) Inspecione o desempenho dos Promotores no Tribunal do Júri:
Providências: o Corregedor-Geral informou que procedeu à inclusão no calendário de 2017,
das PJs com atribuição no Júri que, eventualmente, não foram correicionadas, de modo
presencial, “em observância à periodicidade estipulada no artigo 1º da Resolução 149/2016 –
CNMP (três anos)”. Encaminhou arquivo com as correições ordinárias realizadas em
Promotorias de Justiça com atribuição no Tribunal do Júri no ano de 2016 e a programação
para 2017.
e) 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):
Providências: o Corregedor-Geral informou a modificação do formulário de correições
ordinárias, para que possa contemplar o item 17.9 do Relatório Conclusivo, de números 1 a 5,
com ciência dos membros lotados na CGMP/BA”. Encaminhou cópia do anexo I do
formulário de correição, no qual especificado campo de análise de cada um dos itens
constantes da proposição. Além disso, encaminhou informações do Diretor de Tecnologia da
Informação que dão conta que as tabelas unificadas da área fim “serão contempladas com a
implantação do IDEA 1.0”, contudo no formato da penúltima versão das tabelas, “pois quando
houve a liberação da versão mais recente, o sistema já estava em fase de homologação pelos
usuários e a utilização da mesma comprometeria a implantação no final do ano”. Porém,
segundo informado, a implementação da nova versão está prevista para o primeiro semestre
de 2017.
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17.10 – RECOMENDAÇÃO ao Corregedor-Geral - Quanto ao controle externo da
atividade policial. Adote as providências cabíveis para o controle rotineiro o
preenchimento dos relatórios de que trata a Resolução nº 20/CNMP, mediante o
encaminhamento de cobranças formais aos membros em atraso e, em caso de
descumprimento, que tome medidas de cunho disciplinar.
Providências: o Corregedor-Geral havia informado haver pendências nas validações dos
Formulários de Inspeções de 36 unidades. Encaminhou cópia do procedimento aberto para
regularização, do qual se inferiu que os membros em atraso já haviam sido identificados, bem
como instados, via Ofício, a encaminharem à Corregedoria-Geral, no prazo de 10 dias, os
Relatórios de Visita Técnica às Unidades Prisionais, referente ao período compreendido entre
01 de abril e 31 de maio do ano fluente. Da cópia do procedimento constava, entretanto,
referência a 11 membros que não haviam encaminhado resposta, em face dos quais, segundo
informou o Corregedor-Geral, “serão instauradas Reclamações Disciplinares, com vistas,
pois, a apurar as suas responsabilidades funcionais quanto às omissões apontadas”.
17.15 – Determinação ao Corregedor-Geral - Quanto à indicação dos termos e prazos
prescricionais em procedimentos disciplinares – Resolução nº 68/CNMP. Adote as
providências cabíveis para o efetivo controle dos prazos prescricionais.
Providências: informou que “a Corregedoria Geral do Ministério Público da Bahia, no que
consiste ao Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar, incluiu as Subunidades
de Protocolo e Instrução, dentro das rotinas administrativas visando proceder o registro e
alimentação do referido sistema” e que “visando atender a Resolução 136-CNMP”, foram
reformuladas “as capas, específicas para os procedimentos relativos à Reclamação
Disciplinar-RD, Processo Administrativo Disciplinar-PAD e Sindicância-SIND, incluindo a
capitulação, prazo prescricional e prazo de conclusão, bem como sinalização do cadastro
junto ao Sistema SNI-ND/CNMP”.
17.19. RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça - Quanto ao Colégio de
Procuradores e Conselho Superior. Maior celeridade por parte dos Colegiados na
apreciação dos recursos de natureza disciplinar.
Providências: o PGJ informou que “têm sido empreendidos esforços no sentido de priorizar a
inclusão em pauta dos processos de natureza disciplinar, inclusive concitando os Procuradores
de Justiça a fazê-lo” e ressaltou que “desde a divulgação do Relatório final, apenas para traçar
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um intervalo específico, respeitou-se o calendário ordinário de sessões dos colegiados, (...)
inclusive com inclusão em pauta de recursos de natureza disciplinar”, conforme demonstrado
em tabela anexa à resposta. Não obstante, segundo informou, “serão discutidas ferramentas
para otimização dos órgãos colegiados, em todos os campos de atuação, especialmente
disciplinar”, sendo que “a exemplo desses impulsos, foi finalizado na última semana trabalho
de Comissão instituída no âmbito do Conselho Superior para modernização do órgão, ao fim
do qual apresentou-se sugestão de projeto de lei alterando parcialmente a disciplina prevista
na Lei Complementar Estadual nº 11/1996 para organização e funcionamento do órgão”,
proposta que será “apresentada aos demais conselheiros, para enfim serem adotados os
impulsos reputados oportunos e convenientes”. Pretende-se, segundo acrescentou, “estender
também ao Colégio de Procuradores o estudo de atualização legislativa e normativa, para
otimização dos fluxos, e, se assim se entender pertinente, revisar o regime jurídico recursal
em matéria disciplinar, tornando-o mais célere e coeso”. Por fim, afirmou que “compulsando
o SIMP, todos os recursos em matéria disciplinar dirigidos aos órgãos colegiados desde a data
da inspeção já foram pautados e/ou julgados, o que sinaliza a atenção à priorização
recomendada”.
17.25 – RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral - Quanto à movimentação de quadro
e designações: 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; b) (...) Não leve a efeito a movimentação do
quadro sem que haja reposição adequada. E Determinação 17.25 - Não designe como
substituto promotor que esteja com acúmulo de serviço, sendo que tal certificação
deverá ser fornecida pela Corregedoria do MPBA.
Providências: informou que “o aspecto da distância está sendo levado em consideração nas
movimentações do quadro e designações e há participação da Corregedoria no procedimento
operado pela Secretaria Geral”. Salientou que está em fase de elaboração um documento de
natureza normativa que tratará de orientar o procedimento em questão, inclusive com a
participação da Associação do Ministério Público da Bahia (AMPEB). Informou que estão
“sendo ultimados os detalhes do ato normativo respectivo, que deverá ser publicado nos
7

CORREGEDORIA NACIONAL
Núcleo de Acompanhamento de Decisões

próximos dias”. Encaminhou, em anexo, cópia da minuta. Desta infere-se, em suma, as
seguintes disposições:
“Art. 1º. (...)
§ 2º Observada a vacância de Promotoria de Justiça do interior e inexistindo membro em
condição de exercer a substituição de acordo com a escala, a Secretaria Geral consultará a
coordenação da Promotoria Regional correspondente, que poderá indicar integrante interessado
em exercê-la, submetendo à homologação da Procuradoria-Geral de Justiça.
§ 3º Observada a vacância de Promotoria de Justiça da capital e inexistindo membro em
condição de exercer a substituição de acordo com a escala, a Secretaria Geral consultará a
coordenação do Centro de Apoio Operacional correspondente, que poderá indicar integrante
interessado em exercê-la, submetendo à homologação da Procuradoria-Geral de Justiça.
§4º Nas hipóteses do artigo anterior, não havendo indicação pelo Centro de Apoio, a
designação recairá sobre o mais antigo Promotor de Justiça da Capital interessado em exercêla, conforme consulta individual a ser realizada pela Secretaria Geral, segundo o quadro geral
de antiguidade.
Art. 2º. Em casos de vacâncias de Promotorias de Justiça do interior não providas conforme o
art. 1º, § 2º, deste Ato Normativo, a Procuradoria Geral de Justiça publicará editais de
substituição, estabelecendo prazo de 10 (dez) dias para inscrição dos interessados na
designação.
§ 1º. O requerimento será dirigido à Procuradoria-Geral de Justiça, com a indicação da
Promotoria de Justiça de interesse na substituição, no caso de edital múltiplo, e deverá
acompanhar declaração de compromisso em conciliar suas atuações com as da substituição,
declaração de regularidade funcional e do serviço na Promotoria de Justiça de titularidade.
(...)
Art. 3º. Havendo mais de uma inscrição por Promotoria de Justiça, a designação recairá,
sucessivamente, sobre o candidato cuja a comarca de atuação for mais próxima ou a
titularidade for de entrância mais elevada, e, havendo empate, o que for mais antigo na carreira.
Art. 4º. A designação será formalizada pela Procuradoria Geral de Justiça por ato publicado na
imprensa oficial e deverá consignar o prazo de duração da designação, cuja renovação
prescindirá de publicação de novo edital.
Art. 5º A Corregedoria Geral será comunicada das designações disciplinadas por este Ato
Normativo, para fins de acompanhamento e fiscalização da atuação funcional do membro
designado.

17.28. DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral - Quanto a outras providências.
Considerando o quanto constatado pela equipe - conclua, no prazo máximo de 90
(noventa) dias, estudo de desativação de cargos das Promotorias de Justiça com escassa
movimentação processual.
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Providências: a Procuradora-Geral informou que “o tema abordado na presente proposição é
objeto do Pedido de Providências nº 1.00284/2016-27, cuja decisão final, proferida pelo
plenário desse egrégio Conselho na 20ª Sessão Ordinária de 2016, estabelece uma
determinação e duas recomendações”. Segundo informou, “a determinação de realização de
estudos de mapeamento das deficiências de prestação da atividade nas promotorias de justiça
que estão vagas, sobretudo as do interior, está sendo levada a efeito, com a designação de
comissão para estudos acerca das elevações de entrâncias dos órgãos de execução. Porém, no
curso dos trabalhos, que se desenvolve ao longo dos últimos meses (conforme farta
documentação anexa), observou-se a imperiosa necessidade de se ampliar o objeto da
comissão, inclusive em atenção à determinação em comento”, de forma que “tal comissão está
incumbida agora de avaliar a otimização da distribuição dos órgãos de execução no âmbito do
MPBA”, trabalho que, segundo afirmou, “revela contornos de alta complexidade” de modo
que seu produto final reivindica uma razoável prazo para finalização”. Posteriormente,
informou que a Comissão “já finalizou a etapa de avaliação da situação das promotorias de
entrância inicial e intermediária, visando à elaboração do diagnóstico conclusivo a ser enviado
à Procuradoria Geral de Justiça, com vistas à racionalização da distribuição dos órgãos de
execução”. Contudo, “sobreveio nas últimas semanas, (...), a perspectiva de uma nova
iniciativa de desativação e agregação de algumas Comarcas pelo Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, de modo a gerar, induvidosamente, frontal impacto nas conclusões
formuladas pela comissão”. Por tal razão, segundo explicitou, “a Procuradoria Geral de
Justiça avalia imperioso entabular entendimento junto ao Poder Judiciário local, para coligir
informações

oficiais

e

contextualizar

os

contornos

das

mudanças,

visando

ao

dimensionamento do impacto de tais alterações estruturais na distribuição dos órgãos do
Ministério Público, dado o grande influxo da organização judiciária” na atividade do MPBA.
Solicitou a dilação de prazo por mais 15 dias para o encaminhamento do respectivo
cronograma por parte da nova Coordenação. Aguarda-se a resposta.
As demais proposições encontram-se em andamento com prazo para
resposta em curso.
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