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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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Corregedoria Nacional do CNMP

INSPEÇÃO NA CORREGEDORIA-GERAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
NOVEMBRO DE 2015
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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° 121, de 08 de outubro de 2015, instaurou o processo de
inspeção na Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará, 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
774/2015-25, para organização dos documentos. A execução da inspeção deu-se conforme
seu planejamento e foi realizada nos dias 18, 19 e 20 de novembro de 2015, por um total de 5
(cinco) membros, a saber: o Procurador de Justiça, Armando Antônio Lotti, os Promotores de
Justiça, Rodrigo Leite Ferreira Cabral, Adriano Teixeira Kneipp e Luis Gustavo Maia Lima e a
Procuradora do Trabalho Ludmila Reis Brito Lopes, além do Corregedor Nacional,
Conselheiro Cláudio Henrique Portela do Rego.

2. 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 e os dois Subcorregedores-Gerais são eleitos pelo
Colégio de Procuradores de Justiça, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

A) Atribuições. Segundo o artigo 37 da Lei Complementar Estadual (LCE) 57/2006,
republicada em 27/01/2015, compete à Corregedoria-Geral:
I - integrar, como membro nato, o Colégio de Procuradores de Justiça, o Órgão Especial e
o Conselho Superior do Ministério Público e os demais órgãos conforme o previsto nesta
Lei Complementar;
II - realizar correição e inspeção nas Promotorias de Justiças, remetendo relatório ao
Colégio de Procuradores de Justiça e ao Conselho Superior do Ministério Público;
III - realizar inspeção nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório ao Colégio de
Procuradores de Justiça e ao Conselho Superior do Ministério Público;
IV - acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas pelas Procuradorias de Justiça,
Promotorias de Justiça e respectivas Coordenadorias, em seus planos ou programas de
atuação;
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V - instaurar e presidir, de ofício ou por provocação dos demais órgãos da Administração
Superior do Ministério Público ou de qualquer interessado, o procedimento disciplinar
preliminar (PDP), bem como o processo administrativo disciplinar (PAD), contra membro
do Ministério Público;
VI - arquivar o procedimento disciplinar preliminar (PDP), nos termos desta Lei
Complementar;
VII - propor ao Procurador-Geral de Justiça, em relatório conclusivo de processo
administrativo disciplinar (PAD) instaurado contra membro do Ministério Público, a
absolvição do acusado ou a aplicação da sanção disciplinar que entender cabível;
VIII - solicitar ao Colégio de Procuradores de Justiça a constituição de Comissão Especial,
formada por Procuradores de Justiça e/ou Promotores de Justiça, indicando os nomes dos
respectivos integrantes, com a finalidade de auxiliar, eventualmente, no desempenho de
atribuição de caráter orientador da Corregedoria-Geral do Ministério Público;
IX - propor ao Conselho Superior do Ministério Público o vitaliciamento, ou não, de
Promotor de Justiça em estágio probatório, mediante relatório circunstanciado sobre a
atividade funcional e a conduta do vitaliciando;
X - opinar sobre pedido de promoção ou remoção, informando ao Conselho Superior do
Ministério Público sobre a atividade funcional e a conduta dos inscritos no respectivo
certame;
XI - propor ao Procurador-Geral de Justiça, ressalvada a iniciativa deste, a designação de
membro do Ministério Público para o exercício de atribuições funcionais em substituição
e/ou em caráter cumulativo;
XII - expedir recomendação, sem caráter vinculativo, aos órgãos de execução;
XIII - determinar, organizar e supervisionar os assentamentos relativos às atividades
funcionais e à conduta dos membros do Ministério Público, coligindo todos os elementos
necessários à apuração de seu merecimento;
XIV - expedir súmulas, provimentos, resoluções e outros atos normativos, visando a
regularidade e o aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público, nos limites de suas
atribuições;
XV - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça e ao Colégio de Procuradores de Justiça,
até o último dia útil do mês de março de cada ano, relatório circunstanciado com dados
estatísticos sobre a atividade das Procuradorias de Justiça e Promotorias de Justiça,
relativas ao exercício anterior, propondo as medidas que entender necessárias ao
aprimoramento das atividades do Ministério Público;
XVI - prestar aos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público, de ofício
ou a pedido destes, nos limites das atribuições da Corregedoria-Geral do Ministério
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Público, as informações necessárias ao desempenho das atribuições conferidas aos
referidos órgãos, resguardado, quando for o caso, o sigilo legal;
XVII - dirigir e distribuir os serviços administrativos da Corregedoria-Geral do Ministério
Público;
XVIII - organizar o serviço de estatística das atividades funcionais do Ministério Público, e,
para esse fim, aprovar o modelo e a periodicidade do relatório de atividades dos membros
do Ministério Público a ser apresentado à Corregedoria-Geral;
XIX - requisitar das Secretarias do Tribunal de Justiça e da Justiça Militar, dos cartórios
judiciais e extrajudiciais ou de qualquer repartição judiciária, cópia de peças referentes a
feito judicial, bem como certidão ou informação referente à atividade funcional ou à
conduta de membro do Ministério Público;
XX - desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas por lei ou por ato normativo
do Ministério Público. § 1º Dos assentamentos de que trata o inciso XIII deste artigo,
deverão constar os registros de: 27 a) fatos e conceitos relativos à conduta pessoal do
membro do Ministério Público na sua vida pública ou particular; b) documentos e trabalhos
dos membros do Ministério Público relativos ao exercício de suas atribuições; c)
comprovantes das referências constantes de pedido de inscrição do interessado em
concurso de ingresso na carreira; d) anotações resultantes da inspeção permanente dos
Procuradores de Justiça sobre os serviços dos Promotores de Justiça; e) anotações das
referências em julgados dos tribunais sobre a atuação dos membros do Ministério Público;
f) anotação das observações e/ou recomendações feitas em correições ou visitas de
inspeção; g) atuação em comarca que apresente particular dificuldade para o exercício
das funções institucionais, conforme definido em ato normativo do Conselho Superior do
Ministério Público; h) contribuição à melhoria dos serviços do Ministério Público; i)
frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento; j)
aprovação de teses apresentadas em congressos nacionais ou estaduais do Ministério
Público; l) publicação de artigos, monografias ou livros relacionados às funções
institucionais do Ministério Público; m) obtenção de prêmio, diploma, título, medalha e
outras distinções de relevância, relacionados ao exercício das funções institucionais do
Ministério Público; n) participação em lista tríplice para remoção ou promoção por
merecimento; o) outras informações pertinentes. § 2º Das anotações a que se refere o
parágrafo anterior, quando importarem em demérito, será dada, preliminarmente, ciência
ao membro do Ministério Público interessado, que poderá apresentar justificativa no prazo
de quinze dias. § 3º Se a justificativa não for aceita pelo Corregedor-Geral do Ministério
Público, o interessado poderá recorrer ao Conselho Superior no prazo de dez dias,
4
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contados da ciência da decisão, e, somente se improvido o recurso, será lançada a
anotação no respectivo prontuário.

B) Regimento Interno. Além da fixação legal das atribuições da Corregedoria-Geral pela
LCE 57/2006, o órgão dispõe de Regimento Interno em vigor desde dezembro de 2004.
C) Estrutura Organizacional. De acordo com o artigo 6º do Regimento Interno da CGMP/PA,
a composição organizacional da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará
é formada pelo Gabinete do Corregedor-Geral1, Subcorregedores-Gerais, Promotores de
Justiça Assessores, Servidores Assessores da Corregedoria-Geral2, Secretário3, Apoio
Administrativo4, Motorista, auxiliar de Serviços Gerais e Estagiários.
C.1) Manifestação do Corregedor-Geral do MP/PA. No que tange ao cargo de Secretário,
informou que, apesar da Corregedoria-Geral dispor de dois cargos de Secretários (sendo um
criado pela Lei nº 5.856, de 18 de agosto de 1994, Anexo II, e outro criado pela Lei nº 7.489,
de 17 de dezembro de 2010),

no dia 10 de janeiro de 2013, ocorreu a dispensa das

servidoras efetivas Maísa Gaby Mutran Russo Bendelak e Germana de Araújo Silva Imbiriba,
da função gratificada de Secretárias da Corregedoria-Geral, sem nenhum fundamento legal e
sem nenhum ato de revogação publicado até a presente data. Assim, considerando que as
mesmas fazem jus ao pagamento da função gratificada, pois exercem atribuições de
confiança junto ao Corregedor-Geral, e funcionam, sob o compromisso do seu cargo,
secretariando os trabalhos nos procedimentos disciplinares, onde devem guardar o sigilo,
entre outras atribuições de assessoramento, solicitou que seja expedida recomendação por
esta Corregedoria Nacional, no sentido de que sejam reestabelecido os 02 (dois) cargos, com
suas respectivas gratificações de função, uma vez que se tratam de cargos criados por lei e
que também tem previsão em nossa Lei Complementar Estadual nº 057/2006 e no Regimento
Interno deste órgão correcional.

1 Gabinete do Corregedor Geral criado pela Lei nº 5.856, de 18 de agosto de 1994.
2 Cargo de provimento em comissão, criado pela Lei nº 5.856, de 18 de agosto de 1994, Anexo II da Lei nº 5.856, de 18 de
agosto de 1994, alterada pelas Leis 7.089, de 16 de janeiro de 2008, 7.257, de 08 de abril de 2009 e 7.489, de 17 de
dezembro de 2010.
3 3 Cargo de função gratificada, criado pela Lei nº 5.856, de 18 de agosto de 1994, Anexo II, alterada pela Lei nº 7.489, de
17 de dezembro de 2010.
4 Previsto no § 6° do art. 30 da Lei Complementar Estadual n° 57, 06 de julho de 2006.
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2.2 CORREGEDOR-GERAL
O Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará, o Procurador de Justiça Adélio
Mendes dos Santos, assumiu o órgão em 07/01/2013 e foi reconduzido para o biênio
2015/2016; reside na cidade de lotação; participa de cursos de aperfeiçoamento promovidos
pelo CEAF; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo
procedimento administrativo disciplinar; cumpre expediente das 08h00 às 17h00.

2.3 SUBCORREGEDORES-GERAIS
No Ministério Público do Estado do Pará existem os cargos de 1º Subcorregedor- Geral e 2º
Subcorregedor-Geral. No momento da inspeção o cargo de 1º Subcorregedor-Geral era
ocupado pela Dra. Maria da Conceição Gomes de Souza, que tomou posse junto com o
Corregedor-Geral e apenas assume quando o Corregedor-Geral goza de férias ou se afasta
por outro motivo. O 2º Subcorregedor-Geral apenas assume na ausência do CorregedorGeral e do 1º Subcorregedor-Geral. Na ocasião da inspeção, o cargo era ocupado pela Dra.
Tereza Cristina Barata de Lima que, tendo tomado posse em 09/06/2015, nunca assumiu o
cargo.

2.4 PROMOTORES-CORREGEDORES
No momento da inspeção, eram os seguintes membros que auxiliavam a CGMP/PA na função
de Promotor-Corregedor:
2.4.1. Luiz Márcio Teixeira Cypriano. Assumiu a função em 09/01/2013. É titular da 2ª
Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial da Comarca de Belém; reside
na comarca de lotação; não exerce o magistério nem a advocacia; atualmente participa de
curso de aperfeiçoamento promovidos pelo CEAF (perícia e crimes sexuais contra criança e
adolescente); respondeu a procedimento administrativo disciplinar (Foi cobrado juntamente
com um grupo de promotores que responderam sucessivamente por uma das promotorias de
direito constitucional da capital, sendo que, no caso do declarante, ficou em exercício por 7
dias. No procedimento lhe foi indagado a razão de não ter sido ultimado um inquérito civil
público tendo sido ofertada como resposta a exiguidade do prazo juntamente com a
cumulação com as antigas promotorias de defesa de direitos humanos (atuais promotorias de
controle externo da atividade policial) e ainda por estar exercendo suas atribuições nas duas
promotorias de justiça de entorpecentes. Tal episódio apuratório ocorreu no corpo de um PDP
cuja resposta foi ofertada em setembro do presente ano, ainda pendente de julgamento;
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cumpre expediente das 8h00 às 17h00.
2.4.2. Maria de Nazaré dos Santos Corrêa. Assumiu a função em 01/02/2013. É titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Ações Constitucionais e Fazenda Pública da Comarca de Belém;
reside na comarca de lotação; não exerce o magistério nem a advocacia; atualmente participa
de curso de aperfeiçoamento realizados pela CEAF (improbidade, perícia); não respondeu ou
está respondendo a procedimento administrativo disciplinar, cumpre expediente das 08h00 às
17h00.

3. ESTRUTURA DE PESSOAL
3.1. Estrutura de pessoal do Órgão. A Corregedoria-Geral é composta por 16 (dezessesis)
servidores, sendo que uma servidora encontra-se em gozo de licença especial para tratar de
interesse particular) : Marize Ribeiro Vitar; responsável pelas visitas, Adrianne Costa
Guimarães, responsável pelo estágio probatório e avaliação de trabalhos trimestrais; Adriana
Moraes Ferreira, responsável pelos PAs; Waldomiro O. Monteiro e Bruno Travassos da R.
Braga responsáveis pelos PDPs e PADs; Marco Antonio da Silva Castro e Fabrício Jorge
R. De Vasconcelos, responsáveis pelas visitas de inspeção; Ana Rita Sá, responsável pela
movimentação na carreira; Rita de Cássia Lobato Pinto, responsável pelas fichas
funcionais; Tânia Venina Cardoso Pereira, responsável pela movimentação na carreira ;
Rose Mary Epifânio de Carvalho, responsável pelo SEAPA e planejamento e orçamento;
Maisa Gaby M. Russo Bendelak, secretaria; Germana Imbiriba, secretaria e Camila C. Dos
Santos, responsável pelo SIAMP (solicitou licença para tratar de interesse particular);
Michele de Paula da Silva, responsável pelo SIAMP; Clélia Alves de Oliveira Miranda,
responsável pelos relatórios dos plantões e trabalhos trimestrais.
3.2. Manifestação do Corregedor-Geral do MP/PA. Em relação à Estrutura de Pessoal do
Órgão, informou que o servidor/analista jurídico, Paulo Sérgio Frota e Silva Junior, não mais
integra a equipe da Corregedoria-Geral, uma vez que o mesmo foi retirado deste setor por ato
unilateral do Procurador-Geral de Justiça, sem que houvesse a substituição do servidor, razão
pela qual o mesmo deve ser excluído do presente relatório. A servidora Tânia Venina Cardoso
Pereira é responsável também, pelo setor de movimentação na carreira, e não secretaria,
como consta do relatório preliminar. A servidora Michele de Paula da Silva Maciel deve ser
incluída na estrutura de pessoal, como responsável pelo SIAMP, tendo em vista que a
servidora Camila Cavalcante dos Santos solicitou licença para tratar de interesse particular, a
partir do dia 06/07/2016, nos termos do art. 77, VI da Lei Estadual nº 5.810/94, uma vez que
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seu cônjuge foi transferido no trabalho, para o Estado de São Paulo. Por fim, deve ser
incluída a servidora Clélia Alves de Oliveira Miranda, responsável pelos relatórios dos
plantões e trabalhos trimestrais.

4. ESTRUTURA FÍSICA
4.1. Estrutura física. A Corregedoria está localizada no 2º andar do Edifício sede do
Ministério Público, dividida em 03 salas para os servidores, gabinete do Corregedor, 02
gabinetes dos promotores corregedores e a secretaria. Existe um 3º gabinete de promotor
corregedor que está sendo ocupado pela assessoria jurídica do Corregedor Geral. Cada
membro e servidor possui sua própria estação de trabalho com computador, impressoras para
cada setor e uma multifuncional em rede para atender toda Corregedoria. Apenas as 02
Subcorregedoras-gerais ficam nos seus próprios gabinetes.

5. SISTEMAS DE ARQUIVO
5.1. Sistemas de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos). Arquivo local
enquanto tramitar. Arquivo geral depois de arquivado (existe tabela de temporalidade).

6. ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6.1. Estrutura de Tecnologia da Informação: 1) Todos os servidores dispõem de uma
estação de trabalho com computador e impressora. 2). Existe um sistema chamado de
Sistema de Informações Protocolares (SIP); este sistema é geral e controla a movimentação
de documentos dentro do MP do Pará (área meio). Referido sistema está sendo substituído
pelo Sistema GEDOC - Gestão de Documentos. O GEDOC ainda não foi implantado. Há
previsão de implantar parcialmente (12 fluxos mapeados) o GEDOC em 1º/02/16. 3). Existe
um sistema para receber os relatórios estatísticos dos membros, chamado SIAMP - Sistema
de Atividades dos Membros do Ministério Público. Trata-se de um sistema autodeclaratório no
qual os membros preenchem o relatório mensal. Desde 2012 o sistema foi ajustado para
atender as tabelas unificadas. No âmbito da Corregedoria, há um totalizador. Refere que os
dados não são absolutamente fidedignos, pois, como foi dito, são autodeclaratórios. 4). Está
em implantação o Sistema Integrado do Ministério Público - SIMP. Já está implantado em
60% dos cargos e existentes. O Estado do Pará tem 25% de seus municípios (38) sem
acesso a banda larga (dados da Anatel). Está faltando a implantação do módulo
"interceptação telefônica" e algumas informações para a ENASP. 5) Ainda não foi atendida a
recomendação de implantar sistema de controle dos processos disciplinares. O controle da
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vida funcional dos membros é realizado em arquivo word. Existe o sistema chamado GOL RH
que, no âmbito do MPPA, controla toda a vida funcional dos membros (foi unificação de dois
sistemas responsáveis pelo controle da folha de pagamento e registros funcionais de
servidores e membros). Há um estudo sobre a unificação das funcionalidades no GOL RH. A
fase atual é a de estudos de perfis de acesso e criação de campos específicos que atendam
a corregedoria. Também há necessidade de ajustar o GOL RH para as tabelas unificadas. 5.
Relataram dificuldade na elaboração do relatório para fins de movimentação na carreira por
merecimento. Há necessidade de rever as resoluções do CSMP sobre o assunto.
6.2. Manifestação do Corregedor-Geral do MP/PA. Requereu correção em relação à data
de implantação parcial do GEDOC, que será 1º/02/2016 e não 1º/02/2015, como consta do
relatório.

7. PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES
7.1. Apontamentos gerais.
A análise dos procedimentos de natureza disciplinar em trâmite e arquivados no Ministério
Público do Estado do Pará permitiu as seguintes constatações:

7.1.1. As portarias de instauração dos PADs não possuem descrição adequada dos fatos.

7.1.1.1. Manifestação do Corregedor-Geral do MP/PA. Em que pese a constatação por
parte do CNMP de que as portarias de instauração dos PADs não possuem a descrição
adequada dos fatos, a Corregedoria-Geral sempre procurou respeitar os ditames do art. 201,
parágrafo único da LCE n° 057/2006, in verbis:
Art. 201. O processo administrativo disciplinar (PAD) é instaurado mediante portaria
do Corregedor-Geral do Ministério Público, à vista da decisão proferida no respectivo
procedimento disciplinar preliminar (PDP).
Parágrafo único. A portaria que instaurar o processo administrativo disciplinar (PAD),
descreverá, tanto quanto possível, a infração disciplinar e a qualificação do seu autor,
capeará os autos do procedimento disciplinar preliminar (PDP) e será, em seguida,
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autuada, dando-se ao processo numeração própria e distinta à daquele, em ordem
cronológica e periodicidade anual. (grifou-se).

Assim, a portaria que instaura o PAD é publicada no Diário Oficial do Estado, e atualmente,
descreve, no que for possível, a infração disciplinar e a qualificação do autor, buscando
resguardar possível exposição desnecessária do Membro Ministerial acusado, principalmente
porque alguns fatos/condutas investigados estão ligados à vida privada dos membros, e com
possíveis reflexos em sua atuação funcional. Os fatos, em sede de PAD, estão dentro do
procedimento disciplinar preliminar respondido (1ª fase do devido processo legal no âmbito do
MP/PA), em que o Promotor de Justiça teve respeitado o direito à ampla defesa e
contraditório. Devendo ser lembrado, que a intimação do acusado para apresentar sua defesa
prévia vai acompanhada de cópia integral dos autos, inclusive com a decisão de instauração
do PAD (art. 202, §1° da LCE n° 057/2006). Feitas essas considerações, este Órgão
Correcional entende o posicionamento da Corregedoria Nacional, e, doravante, a fim de dar
maior publicidade de seus atos, passará a colocar a descrição pormenorizada dos fatos nas
portarias de instauração de Processo Administrativo Disciplinar, conforme recomendação
exarada.
7.1.2. Em vários procedimentos a causa do atraso na tramitação dos feitos ou mesmo o não
comparecimento do membro às audiências é estrutural uma vez que um mesmo promotor
cumula diversos ofícios (muitas vezes em localidades extremamente distantes) e fica
impossibilitado de comparecer a audiências, atender público ou mesmo manter rigorosamente
em dia o trabalho em cada um dos ofícios pelos quais está respondendo. Assim, deve-se ter
cautela extrema na movimentação na carreira (remoção e promoção) (O PAD 52/2013 retrata,
por exemplo, o que acima foi exposto);
7.1.3. Não existe despacho de prorrogação de PADs ou PDPs, não observando a formalidade
dos prazos previstos nos artigos 199 e 209 da Lei Complementar nº 57/2006;
7.1.3.1. Manifestação do Corregedor-Geral do MP/PA. De fato, tanto os artigos 199 como o
209 da LCE nº 057/2006 preveem, respectivamente, a possibilidade de prorrogação dos
autos de PDP e PAD através de despacho fundamentado do Corregedor-Geral nos próprios
autos, sendo, portanto, o meio adequado para prorrogação dos feitos disciplinares,
esclarecendo que doravante nos feitos ainda em tramitação será observada tal previsão legal
com maior rigor, a fim de evitar reiteração dos fatos. Ressalvando finalmente, que apesar
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desse fato, não existiu qualquer procedimento que tenha tido sua tramitação prejudicada por
essa razão, bem como, qualquer feito disciplinar prescrito ou em vias de prescrição neste
Órgão Correcional.
7.1.4. Diligência da corregedoria geral em instaurar, de oficio, PDP pelo não cumprimento das
resoluções do CNMP (PDP 31/2014 e PDP 32/2014);
7.1.5. Verificou-se a falta de juntada de ofício de notificação das partes interessadas do
arquivamento de PAD (PAD 58/2013). Após requisição feita pela equipe, tal fato restou
regularizado.
7.1.5.1. Manifestação do Corregedor-Geral do MP/PA. Processo Administrativo Disciplinar
arquivado na CGMP/PA

(Art. 195 da LCE nº 057/06), no caso concreto, o Ofício de

notificação se refere à ciência do julgamento proferido pela Douta Procuradoria-Geral de
Justiça (Art. 210 da LCE nº 057/06). Observação de ausência regularizada.
7.2. Procedimentos Disciplinares analisados:
Foram analisados os seguintes procedimentos disciplinares:
2013
PAD 003/2013

PAD 028/2013

PAD 036/2013

PDP 46164/2013

PDP 45499/2013

PAD 004/2013

PAD 031/2013

PDP 29855/2013

PDP 47200/2013

PDP 49702/2013

PAD 006/2013

PAD 032/2013

PDP 45649/2013

PDP 42007/2013

PDP 49724/2013

2014
PDP 2269/2014

PDP 13632/2014

PDP 20395/2014

PDP 27093/2014

PDP 33960/2014

PDP 4245/2014

PDP 13492/2014

PAD 011/2014

PAD 016/2014

PDP 36159/2014

PDP 8029/2014

PDP 16764/2014

PDP 20317/2014

PDP 30509/2014

PDP 26836/2014

PDP

PDP 19424/2014

PDP 24376/2014

PDP 32762/2014

PDP 26894/2014
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2014
10593/2014
PDP
11863/2014
PDP
12631/2014
PAD 023/2014

PDP 17194/2014

PDP 26752/2014

PDP 33822/2014

PDP 39657/2014

PDP 19438/2014

PDP 26724/2014

PDP 33907/2014

PDP 38893/2014

PDP 48789/2014

PDP 49198/2014

PDP 50472/2014

PDP 50519/2014

PDP
48544/2014

2015
PAD 004/2015

PAD 005/2015

PDP 10600/2015

PDP 11486/2015

PDP 38383/2015

PAD 006/2015

PDP 16546/2015

PDP IO 064/15

PDP 49335/2015

PAD 008/2015

PDP 18003/2015

PAD 022/2015

PDP 48422/2015

PDP 9260/2015

PDP 20013/2015

PDP IO 069/15

PDP 51737/2015

PDP 9329/2015

PDP 21482/2015

PDP 30/2015

PDP 37/2015

PDP 2536/2015

PDP 8375/2015

PDP 20520/2015

PDP IO 063/15

PDP 38/2015

PDP 4640/2015

PDP 8945/2015

PDP 24315/2015

PDP 37136/2015

PDP 53810/2015

PDP 5365/2015

PDP 10685/2015

PDP 24658/2015

PDP
51805/2015
PDP 456/2015
PDP
44937/2015
PDP
48140/2015

Após, a equipe de inspeção entendeu por especificar melhor as constatações realizadas nos
seguintes procedimentos:
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7.2.1. Número de registro e classe: 061/2013-MP/CGMP Portaria n.° 036/2013-MP/CGMP
Nome do investigado: Alexandre Monteiro Venditte
Objeto: Não se apresentou perante o PGJ, no prazo de 15 dias, descumprindo uma decisão do
Colégio de Procuradores de Justiça. Membro em licença-saúde, posteriormente aposentado por
invalidez. Notícia de que estaria prestando concursos para outros estados. Anulação da licença.
Data dos fatos: 2013
Data de conhecimento dos fatos pela CG: 2013
Data de instauração: 18/10/13
Principais andamentos processuais: 18/10/13 (portaria); 10/03/15 (decisão do CNMP).
Constatação: Processo anulado pelo Plenário do CNMP (PCA 0.00.000.001601/2013-62),
assim ementado: Procedimento de Controle Administrativo. Processo Administrativo Disciplinar.
Licença médica homologada por órgão oficial do estado. Cassação de licença médica por ato da
Administração do MP/PA. Ilegalidade. Alegação de que as licenças médicas obtidas por membro
do MP/PA seriam descabidas. Instauração de perícia médica oficial. Aposentadoria por invalidez.
Observações: portaria incompleta. A descrição dos fatos deixa a desejar. Faltou data e local dos
fatos, bem como a narrativa completa. Evitar descrever fatos nos considerandos. Como o
processado se defende da imputação fática, há necessidade de uma descrição pormenorizada.
Sugestão de providências da CN: Recomendar que a portaria de instauração contenha a
descrição pormenorizada dos fatos, de forma objetiva e clara.
Manifestação da Corregedoria-Geral do MP/PA. Trata-se de Processo Administrativo
anulado em cumprimento a decisão exarada nos autos do PCA nº 0.00.000.001601/2013-62,
em 10/03/2015 (ver manifestação/consideração subitem 7.1.1.)

7.2.2. Número de registro e classe: 019/2014-MP/CGMP - Procedimento Disciplinar
Preliminar (PDP)
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Nome do investigado: Frankling Lobato Prado
Objeto: Apurar falta em plantão
Data dos fatos: 14 a 15 de junho de 2014
Data de conhecimento dos fatos pela CG: 16 de junho de 2014
Data de instauração: 03 de julho de 2014
Principais andamentos processuais:
Constatação: Aparentemente, era o caso de instauração de processo administrativo disciplinar,
uma vez que a alegação de que houve confusão do Promotor de Justiça com relação à data do
plantão não afasta sua responsabilidade. Deve ser averiguado, ademais, se o reclamado
recebeu compensação financeira pelo plantão ao qual não recebeu.
Observações:
Sugestão de providências da CN: Instaurar reclamação disciplinar para apurar com maior
profundidade o fato que foi objeto do expediente disciplinar.
Manifestação da Corregedoria-Geral do MP/PA. Trata-se de procedimento disciplinar
preliminar já arquivado na Corregedoria-Geral, com expedição de recomendação, nos termos
do “caput” do art. 17 da Lei Federal nº 8.625/93 e do art. 30, caput, c/c o art. 198, § 3°, todos da
Lei Complementar Estadual nº 057/06, com o seguinte teor: “...RECOMENDAR ao
Representante do Ministério Público que por ocasião da realização dos plantões institucionais,
doravante observe com maior rigor a adoção de providências de natureza pessoais que
efetivamente garantam o cumprimento do plantão, evitando-se inexecuções injustificadas que
autorizem a adoção de medidas disciplinares pelo Órgão Correcional, nos termos do §2º do Art.
7º c/c o Art. 8º da Resolução nº 024/2012-CPJ, de 20/09/12, DOE nº 32247, do Egrégio Colégio
de

Procuradores

de

Justiça...“.

Aguardar

pronunciamento/decisão

da

Corregedoria

Nacional/CNMP.

7.2.3. Número de registro e classe: 009/2014-MP/CGMP - Procedimento Disciplinar
Preliminar (PDP)
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Nome do investigado: Hygéia Valente de Souza Magalhães (5a Promotoria de Justiça
Criminal de Marabá)
Objeto: Apurar falta funcional por conta de pedido de absolvição sumária de delegado de polícia
acusado de matar adolescente.
Data dos fatos: 25 de fevereiro de 2014
Data de conhecimento dos fatos pela CG: 04 de abril de 2014 (prescreve no dia 04 de abril de
2016)
Data de instauração: 08 de abril de 2014
Principais andamentos processuais: O feito foi arquivado no dia 31 de julho de 2014.
Constatação: Há aparência de falta funcional, uma vez que a tese de legítima defesa não era
patente, tanto é que o réu foi pronunciado pelo juiz de direito.
Observações:
Sugestão de providências da CN: Instaurar reclamação disciplinar para apurar com maior
profundidade o fato que foi objeto do expediente disciplinar.
Manifestação da Corregedoria-Geral do MP/PA. Trata-se de procedimento disciplinar
preliminar já arquivado nesta Corregedoria-Geral. Aguardar pronunciamento/decisão da
Corregedoria Nacional/CNMP.

7.2.4. Número de registro e classe: 016/2014--MP/CGMP - Procedimento Disciplinar
Preliminar (PDP). Há processo administrativo disciplinar n. 004/2014-MP/CGMP
Nome do investigado: Frankling Lobato Prado
Objeto: Apurar falta funcional pela entrega de crianças, sem prévia autorização judicial, para os
tios, sendo que posteriormente teriam as crianças sido vítimas de abuso sexual.
Data dos fatos: 24 de setembro de 2012
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Data de conhecimento dos fatos pela CG: 28 de agosto de 2013
Data de instauração: 20 de fevereiro 2014
Principais andamentos processuais: Instaurado processo administrativo disciplinar no dia 26
de maio de 2014 (portaria sem a descrição adequada dos fatos)
Constatação: Há aparência de falta funcional, que poderia viabilizar eventual pedido de revisão,
uma vez que é possível constatar a entrega de crianças ao casal de tios de maneira irregular.
Consta da decisão do magistrado que encaminhou peças à Corregedoria-Geral do MP/PA o
seguinte:
“tendo em vista a conduta funcional irregular do Excelentíssimo Senhor FRANKLIN LOBATO
PRADO, Promotor de Justiça deste Distrito, consistente em 1) determinar a ‘entrega’ de Naiara
Loureiro Miranda e Doralice Loureiro Miranda para o casal Osvaldo do Carmo Enderson dos
Anjos e Ana Lúcia Costa, sem ordem de desacolhimento deste juízo (fls. 40) e que esta resultou
em mais um abuso sexual contra uma das menores; 2) faltar com a verdade dos fatos na inicial
de guarda (proc. 00044160920128140201), ao afirmar que as crianças foram ‘doadas’ aos
requerentes e que eles já possuíam a guarda de fato ‘desde o nascimento’ e, 3) quando afirmou,
às fls. 15 verso, dos mesmos autos, que as infantes não ‘foram acolhidas’, mesmo sabendo que
sim, condutas consideradas inadmissíveis para um representantes do MPE (...)” (f. 163-PAD)
Sugestão de providências da CN: Instaurar reclamação disciplinar para apurar com maior
profundidade o fato que foi objeto do expediente disciplinar e avaliar se é o caso de propor
revisão do processo administrativo disciplinar.
Manifestação da Corregedoria-Geral do MP/PA. Trata-se de processo administrativo disciplinar
já concluído nesta Corregedoria-Geral - Relatório Conclusivo encaminhado à decisão do
Procurador-Geral de Justiça, propondo o ARQUIVAMENTO (Art. 205, par. único da LCE nº
057/06). Aguardar pronunciamento/decisão da Corregedoria Nacional/CNMP.

7.2.6. Número de registro e classe: 13/2015-MP/CGMP - Procedimento Disciplinar
Preliminar (PDP)

7.2.5. Número de registro e classe: 005/2015-MP/CGMP
- Procedimento Disciplinar
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Nome do investigado: Gustavo Rodolfo Ramos de Andrade
Objeto: Apurar falta funcional em decorrência de omissão em apurar improbidade administrativa
Data dos fatos: trata-se de apuração de omissão. Assim, como aparentemente não cessou a
omissão, não há data a indicar
Data de conhecimento dos fatos pela CG: 04 de março de 2015
Data de instauração: 06 de março de 2015
Principais andamentos processuais: Arquivado o procedimento disciplinar no dia 25 de maio
de 2015.
Constatação: O reclamado afirmou que não ajuizou a ação de improbidade, pois entende que
deve ser julgada previamente ação anulatória.
Sugestão de providências da CN: Instaurar reclamação disciplinar para apurar com maior
profundidade o caso, uma vez que a justificativa para o não-ajuizamento da ação de improbidade
não é aceitável, já que não é pressuposto processual, nem pressuposto lógico, o prévio
julgamento da ação anulatória, mesmo porque já foi ajuizada, inclusive, ação penal contra os
envolvidos. Sugere-se que na reclamação disciplinar seja oficiado ao reclamado para informar se
instaurou inquérito civil próprio para apurar a eventual improbidade administrativa, sendo que,
em caso positivo, a fase em que se encontra.
Manifestação da Corregedoria-Geral do MP/PA. Trata-se de procedimento disciplinar
preliminar já arquivado nesta Corregedoria-Geral. Aguardar pronunciamento/decisão da
Corregedoria Nacional/CNMP.

7.2.7. Número de registro e classe: 001/2014 -MP/CGMP

(Procedimento Disciplinar

Preliminar) - PDP
Nome do investigado: Carlos Lamarck
Objeto: maus tratos em relação à filha
Data dos fatos: 16.01.2014 a 19.01.2014
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Data de conhecimento dos fatos pela CG: 20.01.2014
Data de instauração: 20.01.2014
Principais andamentos processuais: A requerente (ex esposa do Promotor), declarou maus
tratos em relação à filha por parte do Promotor Carlos Lamarck. O Promotor apresentou defesa
escrita por meio da qual se insurge contra o laudo juntado pela mãe (e requerente) além de
alegar que a mesma pratica alienação parental. Após, existe parecer do promotor corregedor
sugerindo o arquivamento e decisão do corregedor geral no mesmo sentido. Arquivado o
procedimento disciplinar.
Constatação: A requerente foi ouvida apenas quando fez registro na Corregedoria sobre os
alegados maus tratos; o Promotor requerido se insurgiu contra o laudo psicológico apresentado
pela mãe mas não houve produção de um novo laudo. O requerido não foi ouvido pelos
membros da Corregedoria-Geral; tampouco houve pedido de prestação de informações ao
Conselho Tutelar
Sugestão de providências da CN: Instauração de reclamação disciplinar para que o fato seja
bem esclarecido, com oitiva das partes, produção de um novo laudo, além de oitiva do membro
do Conselho Tutelar que se dirigiu à casa do promotor conforme alegado pela requerente.
Manifestação da Corregedoria-Geral do MP/PA. Trata-se de procedimento disciplinar
preliminar já arquivado nesta Corregedoria-Geral. Aguardar pronunciamento/decisão da
Corregedoria Nacional/CNMP.

7.2.8. Número de registro e classe: Correição extraordinária nº 001/2015 – MP/CGMP
Nome do investigado: Cargo correicionado – Cargo único de Viseu – Promotor de Justiça
Carlos Lamarck Magno Barbosa
Data dos fatos: 14/10/2015
Data de conhecimento dos fatos pela CG: 14/10/2015
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Data de instauração: 14/10/2015
Principais andamentos processuais: Correição realizada com sugestão de instauração de
PDP pelo promotor Corregedor
Constatação: Diversas irregularidades relatadas na correição extraordinária
Sugestão de providências da CN: Instauração de Reclamação Disciplinar na corregedoria
nacional
Manifestação da Corregedoria-Geral do MP/PA. Trata-se de procedimento disciplinar
preliminar – PDP instaurado nesta Corregedoria-Geral em virtude da Correição Extraordinária nº
001/2015-MP/CGMP (Promotoria de Justiça de Viseu), no aguardo de manifestação preliminar
por parte do Representante do Ministério Público/requerido, cf. Art. 198 da LCE nº 057/2006.
Aguardar pronunciamento/decisão da Corregedoria Nacional/CNMP.

7.2.9. Número de registro e classe: Correição extraordinária nº 002/2015 – MP/CGMP
Nome do investigado: Cargo correicionado – 3ª Promotoria de Justiça de Bragança – Promotor
de Justiça Titular Bruno Beckembauer Sanches Damasceno. Substituição: Carlos Lamarck
Magno Barbosa
Objeto: correição extraordinária
Data dos fatos: 15/10/2015
Data de conhecimento dos fatos pela CG: 15/10/2015
Data de instauração: 15/10/2015
Principais andamentos processuais: Correição realizada com sugestão de instauração de
PDP pelo promotor Corregedor em relação ao promotor Carlos Lamarck Magno Barbosa que
estava substituindo no referido ofício
Constatação: Diversas irregularidades relatadas na correição extraordinária
Sugestão de providências da CN: Instauração de Reclamação Disciplinar na corregedoria
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nacional.
Manifestação da Corregedoria-Geral do MP/PA. Trata-se de procedimento disciplinar
preliminar – PDP instaurado nesta Corregedoria-Geral em virtude da Correição Extraordinária
nº 002/2015-MP/CGMP (Promotoria de Justiça de Bragança), no aguardo de manifestação
preliminar por parte do Representante do Ministério Público/requerido, cf. Art. 198 da LCE nº
057/2006. Aguardar pronunciamento/decisão da Corregedoria Nacional/CNMP.

7.2.10. Número de registro e classe:

PAD 024/2015 – MP/CGMP

Nome do investigado: Érica Almeida de Sousa
Objeto:

A Promotora de Justiça Érica Almeida, à época dos fatos no exercício de suas funções

na Comarca de Igarapé-Miri, teria autorizado operação de laqueadura na pessoa de Fabiola da
Costa Moraes, com 18 anos de idade à época dos fatos, em desacordo com determinação legal
– 154, VII e XIII c/c 166, I da Lei Orgânica local.
Data dos fatos:

16.11.11 (data do ofício solicitando a realização da cirurgia – fl. 24 do PAD)

Data de conhecimento dos fatos pela CG: 6.10.14
Data de instauração: PDP em 13.11.14 e PAD em 13.2.15
Principais andamentos processuais: o feito tramitou regularmente com decisão do
Corregedor pela instauração do PAD em 12.2.14 (fl. 121/128). Portaria do PAD de 13.2.15.
Instrução do PAD com oitiva de testemunhas. Alegações Finais da acusada em 21.9.15 (fl.
213/222). Na capa dos autos inspecionados, encontra-se minuta de decisão do Corregedor
(ainda não juntada) de 10.11.15, ABSOLVENDO a acusada, por entender inexistir infração
disciplinar.
Constatação: 1) Portaria do PAD irregular: não descrição dos fatos na portaria do PAD. 2)
Ausência de despacho de prorrogação por parte do Corregedor Geral (fl. 159/160 o Corregedor
despacha na fase instrutória e não determina a prorrogação – prazo de 120 dias extrapolado,
com base no artigo 209 da Lei Orgânica) – situação irregular 3) possível absolvição indevida.
Observações: Pedida extração de cópia.
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Sugestão de providências da CN: instaurar RD para fiscalizar o julgamento do PAD e o
transito em julgado da decisão, para, se for o caso, propor REVISAO DE PAD. Quanto às
irregularidades dos itens 1) e 2) constarão do relatório final como recomendação geral.
Manifestação da Corregedoria-Geral do MP/PA. Retificar o número dos Procedimentos,
conforme abaixo: Procedimento Disciplinar Preliminar – PDP nº 040/2014-MP/CGMP e
Processo Administrativo Disciplinar – PAD nº 010/2015-MP/CGMP.

PJ: Érica Almeida de

Sousa. Trata-se de processo administrativo disciplinar já concluído nesta Corregedoria-Geral Relatório Conclusivo encaminhado à decisão do Procurador-Geral de Justiça, propondo a
ABSOLVIÇÃO da PJ (Art. 208 da LCE nº 057/06). Aguardar pronunciamento/decisão da
Corregedoria Nacional/CNMP.

7.2.11. Número de registro e classe:
Nome do investigado:

PDP nº 022/2015-MP/CGMP

Emério Mendes Costa

Objeto: Procuradora tomou conhecimento em HC acerca de um homicídio que teria sido
cometido por 3 elementos, mas o promotor na denúncia (homicídio) teria deixado de incluir
outros 2 coautores do fato – 154, IV da Lei Orgânica local.
Data dos fatos:

10.12.13 (data do oferecimento da denúncia)

Data de conhecimento dos fatos pela CG: 8.5.15
Data de instauração: 27.5.15
Principais andamentos processuais: Assessora Corregedora em 28.7.15 sugeriu a conversão
do PDP em PAD. Ocorre que, em 8.9.15, o Corregedor Geral proferiu decisão de arquivamento
do PDP, sob a fundamentação de ter agido o membro acobertado pela garantia da
independência funcional.
Constatação: Uma análise perfunctória das provas produzidas indica que realmente outros 2
coautores (EDER e MAGNILSON) participaram do crime de homicídio, não havendo razão
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suficiente para o promotor entender pela não participação de ambos. Dessa forma, incorreta a
interpretação dada pelo Corregedor-Geral ao entender ter agido o promotor sob a égide da
independência funcional, principalmente diante da contundência das provas constantes dos
autos. Dessa forma, deveria o Corregedor ter acatado a sugestão da Assessoria de instauração
de PAD e não promover o arquivamento do PDP.
Observações: solicitada cópia
Sugestão de providências da CN: instauração de RD para apuração dos fatos, com requisição
dos autos ao TJ local.
Manifestação da Corregedoria-Geral do MP/PA. Trata-se de procedimento disciplinar
preliminar já arquivado nesta Corregedoria-Geral. Aguardar pronunciamento/decisão da
Corregedoria Nacional/CNMP.

7.2.12. Número de registro e classe:
Nome do investigado:
Objeto:

PDP nº 024/2015-MP/CGMP

Frederico Antônio Lima de Oliveira

Procedimento extrajudicial n° 141-2006, cujo objeto é a autorização irregular da

ARCON – Agência Reguladora de Transporte para vans explorarem de forma ilegal o transporte
alternativo, instaurado em 26.6.06 pela 1ª promotoria de justiça dos direitos constitucionais e do
patrimônio público e que ficou paralisado de 8.11.06 até 17.1.13. Um dos fundamentos para o
arquivamento do feito foi a prescrição. Outro fundamento foi o falecimento do investigado – 154,
V da Lei Orgânica local.
Data dos fatos: 8.11.06 (data do último movimento do feito), sendo que somente em 17.1.13 o
feito foi ter andamento novamente.
Data de conhecimento dos fatos pela CG: 1.6.15
Data de instauração: 16.6.15
Principais andamentos processuais: a tramitação do procedimento disciplinar está regular.
Constatação: 1) A responsabilidade do promotor foi afastada porque ele esteve a frente da
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promotoria somente entre os períodos de 8.11.06 até 31.12.06, havendo decisão de
arquivamento do CG em 27.8.15 – decisão de mérito do Corregedor adequada; 2) os autos
demonstram que o feito ficou paralisado na referida promotoria por quase 7 anos até ter
andamento.
Observações: Pedido extração de cópia em CD.
Sugestão de providências da CN: correição extraordinária a ser realizada pela Corregedoriageral do MPPA na referida promotoria para verificar a regularidade do serviço ou possível
responsabilização pela omissão em dar andamento ao feito.
Manifestação da Corregedoria-Geral do MP/PA. Trata-se de procedimento disciplinar
preliminar já arquivado nesta Corregedoria-Geral. Encaminhar cópia ao Setor de
Inspeção/Correição para providências necessárias à realização de correição extraordinária no
cargo da 1ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e do Patrimônio Público. Aguardar
pronunciamento/decisão da Corregedoria Nacional/CNMP.

7.2.13. Número de registro e classe: Procedimento Disciplinar Preliminar (PDP) 033/2015MP/CGMP
Nome do investigado: Marcos Antônio Ferreira Neves (PGJ)
Objeto: 1) exoneração do assessor do representante, que é Procurador de Justiça; 2) não
cumprir determinação do Colégio de Procuradores; 3) não cumprir determinação do CNMP; 4)
impedimento para atuar como PGJ em ação penal na qual serviu como testemunha de defesa do
réu - 154, XII e XVIII e 156 da Lei Orgânica local.
Data dos fatos: 1) 13.10.15; 2) 6.3.15; 3) 22.9.15; 4) 19.9.14
Data de conhecimento dos fatos pela CG: 4.11.15
Data de instauração: 6.11.15
Principais andamentos processuais: Em 9.11.15 os autos originais foram encaminhados ao
Colégio de Procuradores para ser presidido pelo decano do órgão, em virtude de se tratar do
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PGJ.
Constatação: cópias dos autos foram mantidas na CGP
Observações: solicitada cópia para a Corregedoria
Sugestão de providências da CN: instaurar RD para acompanhar o andamento do feito
encaminhado ao Colégio dos Procuradores, por se tratar de caso delicado envolvendo o PGJ.
Antes, porém, verificar se já existe RD instaurada acerca dos fatos.
Manifestação da Corregedoria-Geral do MP/PA. Procedimento Disciplinar Preliminar – PDP
nº 036/2015-MP/CGMP. PGJ: Marcos Antônio Ferreira das Neves (Procurador-Geral de
Justiça). Trata-se de procedimento disciplinar preliminar – PDP encaminhado à Secretaria do
Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, através do OFÍCIO Nº 1772/2015-MP/CGMP.
Aguardar pronunciamento/decisão da Corregedoria Nacional/CNMP.

7.2.1. Manifestação do Corregedor-Geral do MP/PA. Por fim, registre-se que a Unidade de
Procedimentos e Processos Administrativos Disciplinares da CGMP/PA atua em matéria
verdadeiramente da essência de um órgão correcional, contando com apenas 02 servidoresassessores e 02 estagiários acadêmicos de direito, no horário compreendido entre 08h/12h e
13h/17h, atuando em todos os feitos disciplinares, somando atualmente no ano de 2015, 40
feitos (35 PDP’s e 05 PAD’s); desde a autuação/instauração, cadastramento de todos os
documentos/tramitações no Sistema de Informações Protocolares-SIP, expedição de todos os
atos de instrução probatória (ofícios, intimações, oitivas, etc.) até a decisão/conclusão e
arquivamento

dos

feitos,

além

do

assessoramento

ao

Corregedor-Geral

e

aos

Promotores/Assessores em consultas, informações, certidões, etc., tanto sobre os feitos já
arquivados ou em tramitação na CGMP/PA. Ressalte-se que as oitivas de testemunhas nas
Comarcas do interior do Estado são realizadas, sempre que possível, pelos servidores
lotados na Unidade de Inspeção e Correição, por meio de delegação, quando viável a
realização do ato de instrução de PDP/PAD de forma simultânea com as inspeções e
correições levadas a termo pela CGMP/PA.
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8. ESTÁGIO PROBATÓRIO
8.1. No Ministério Público do Estado do Pará existem quarenta (40) membros em estágio
probatório. Trinta e seis (36) tomaram posse em 02.07.2015. Dois (02) tomaram posse em
16.07.2015. Outro tomou posse em 10.08.2015. O remanescente tomou posse em
1°.10.2015. O quadro total de membros do Ministério Público é trezentos e trinta e cinco
(335), vale dizer: doze por cento (12%) do quadro do Ministério Público do Estado do Pará
encontra-se em estágio probatório. Observa-se, ainda, que há uma previsão de se nomear
mais cinquenta (50) Promotores de Justiça no próximo ano.
8.1.1. Manifestação da Corregedoria-Geral do MP/PA. O quadro total de membros do
Ministério Público é de trezentos e trinta e cinco (335), e não 334, como consta do relatório.
8.2. A Lei Orgânica do Estado do Ministério Público do Estado do Pará (Lei Complementar n.°
57/06) trata do estágio probatório no seu Título IV – “Do Vitaliciamento ou Confirmação na
Carreira” –, mais especificamente nos artigos 83 “usque” 86, e estabelece que, no “prazo
previsto na Constituição Federal para o estágio probatório, o membro do Ministério Público
terá suas atividades funcionais e sua conduta avaliadas pela Corregedoria-Geral do
Ministério Público, para efeito de vitaliciamento ou confirmação na carreira.” A avaliação
levará em conta: a) os assentamentos funcionais do vitaliciamento; b) os critérios objetivos de
produtividade e presteza no exercício das atribuições e frequência e aproveitamento em
cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento, bem como a valoração objetiva desses e
de outros critérios, conforme fixados, por ato do Conselho Superior do Ministério Público; c)
outros elementos confiáveis de informação de que dispuser a Corregedoria-Geral do
Ministério Público.
8.3. O Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará
prevê, em seu artigo 54, por seu turno, 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.° 57/06, os que seguem: a) a presteza, que engloba a
dedicação; prontidão no cumprimento das atribuições, mormente dos prazos processuais,
levando-se em consideração o número de feitos e procedimentos pendentes de manifestação
e a segurança nas manifestações processuais; a entrega de relatórios, trabalhos trimestrais e
do plano de atuação à Corregedoria-Geral do Ministério Público; b) a produtividade, que
engloba o volume de trabalho, observada a relação entre o número de feitos recebidos e a
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quantidade despachada, a partir dos dados do SIAMP; os atos jurídicos pelo membro do
exercício profissional; as peças jurídicas produzidas no exercício profissional; c) a segurança
e a qualidade técnica dos trabalhos; d) o plano de atuação, que será avaliado mediante as
informações constantes no SEAPA (Sistema de Acompanhamento do Plano de Atuação), de
acordo com a execução do plano de atuação das Promotorias em que atuou durante a
vigência da PA; e e) as anotações resultantes da inspeção e correição realizadas pela
Corregedoria-Geral, constantes na Conclusão do Relatório de Inspeção e Correição
(Ordinária ou Extraordinária) sobre os serviços dos membros em estágio probatório. Consta,
ainda, no Regimento Interno (artigo 55), para efeito de avaliação, que o Promotor de Justiça
em estágio probatório remeterá à Corregedoria-Geral, até dez dias após o vencimento de
cada trimestre, relatório com cópia de um trabalho jurídico produzido no período, no
exercício das suas atribuições legais, e de outras peças produzidas que possam influir na
avaliação do merecimento funcional. Pelo que se constatou “in loco”, os Promotores de
Justiça atualmente em estágio probatório remetem para a Corregedoria-Geral apenas cópia
de uma peça por trimestre, a escolha do Promotor de Justiça.
8.4. As peças são encaminhadas pelos Promotores de Justiça pelo chamado Sistema SIAMP,
via “on line” ou protocolo direto, no prazo de que trata o “caput” do artigo 55 Regimento
Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará: “(...) até dez dias
após o vencimento de cada trimestre (...)”.
8.4.1. Manifestação da Corregedoria-Geral do MP/PA. As peças são encaminhadas pelos
Promotores de Justiça por e-mail ou protocolo direto, no prazo de que trata o “caput” do artigo
55 do Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará e do
art. 2º da Resolução nº 11/2012-MP/CGMP: “(...) até dez dias após o término de cada
trimestre (...)”.
8.5. São dois Promotores de Justiça que assessoram o Corregedor-Geral, mas não há uma
vinculação do Promotor-Corregedor ao Promotor de Justiça em estágio probatório. Sobre o
tema, consta do parágrafo único do artigo 55 do Regimento Interno da Corregedoria-Geral do
Ministério Público do Estado do Pará: “O trabalho jurídico será examinado pelos Promotores
de Justiça Assessores da Corregedoria-Geral e, por último, pelo Corregedor-Geral, que
atribuirão nota entre zero a dez anos, observados os critérios de avaliação previstos em
norma legal.” A avaliação é remetida ao Promotor de Justiça no prazo máximo de cinco dias.
Registra-se, ainda, que a concessão do conceito zero, por exemplo, não acarreta nenhuma
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consequência imediata. Há que se observar, também, que o número de Promotores de
Justiça Assessores do Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Pará,
mormente em relação ao número de Promotores de Justiça em estágio probatório e a própria
dimensão territorial do Estado, não é suficiente para atender a demanda.
8.6. Embora conste das pastas do estágio probatório certidões judiciais relativas aos
plenários do Tribunal do Júri realizados, não há uma obrigatoriedade legal ou regimental no
sentido de que o Promotor de Justiça em estágio probatório tenha que, efetivamente, durante
o biênio, realizar trabalhos de plenário.
8.7. Consta da Lei Complementar n.° 57/06, mais especificamente no seu artigo 85, incisos,
que o Conselho Superior do Ministério Público editará ato normativo, disciplinando o processo
de vitaliciamento ou confirmação na carreira do membro do Ministério Público em estágio
probatório, observando: a) se a proposta do Corregedor-Geral do Ministério Público for contra
o vitaliciamento, suspende-se, até definitivo julgamento, o exercício funcional do membro do
Ministério Público em estágio probatório, sem prejuízo de seu subsídio; b) qualquer membro
do Ministério Público poderá impugnar, em petição escrita, individualizada e fundamentada,
dirigida ao Presidente do Conselho Superior, a proposta de vitaliciamento apresentada pelo
Corregedor-Geral, no prazo de dez dias úteis, contados da publicação do recebimento da
proposta no Diário Oficial do Estado; c) o membro do Ministério Público que tiver contra si
proposta de não vitaliciamento ou que tiver sua proposta de vitaliciamento impugnada terá
assegurado o direito de contraditório e à ampla defesa; d) somente pelo voto de dois terços
dos membros do Conselho Superior do Ministério Público, em sessão pública e votação
aberta, nominal e fundamentada, poderá ser negado o vitaliciamento ao membro do Ministério
Público em estágio probatório; e) da decisão que negar o vitaliciamento, caberá recurso do
interessado ao Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de dez dias úteis, contados da
ciência inequívoca da decisão; f) o término do prazo do estágio probatório, sem que o
vitaliciamento seja avaliado pela Corregedoria-Geral e/ou sem que o Conselho Superior ou o
Colégio de Procuradores de Justiça decidam a respeito, nos termos da Lei Complementar n.°
57/06, importa na concessão automática do vitaliciamento, sem prejuízo das sanções
cabíveis pela omissão dos referidos órgãos. Observa-se que não é facultado ao CorregedorGeral do Ministério Público recorrer das decisões do Conselho Superior que decidir pelo
vitaliciamento contra a sua proposta de não vitaliciar.
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8.8. Nos termos do referido artigo 85 da Lei Complementar n.° 57/06, o Conselho Superior do
Ministério Público editou a Resolução n.° 02/08, que regulamentou o processo de
confirmação na carreira e vitaliciamento dos “Membros do Ministério Público do Estado do
Pará”. Em linhas gerais, a resolução em questão reproduz dispositivos da legislação estadual
de regência, em especial aos critérios utilizados para avaliação do Promotor de Justiça em
estágio probatório. No ponto, é conveniente que se agregue de forma explícita ao arcabouço
normativo/legal que disciplina à matéria a necessidade do membro do Ministério Público
observar, rigorosamente, os deveres funcionais. E tal se dá porque há um enfoque nuclear,
ao longo do estágio, nas atribuições típicas do Promotor de Justiça, olvidando-se as questões
que dizem com deveres estranhos a atuação funcional fora do grampo dos autos, como, por
exemplo, “manter ilibada conduta pública ou particular” (artigo 154, inciso I, da Lei
Complementar n.° 57/06). Voltando ao exame da Resolução n.° 02/08, do Conselho Superior
do Ministério Público do Estado do Pará, 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, como já apontado,
no âmbito do Conselho Superior. O Conselho Superior terá prazo máximo de sessenta (60)
dias para decidir sobre o não vitaliciamento e o Colégio de Procuradores de Justiça trinta (30)
para decidir eventual recurso. 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.
8.9. Não há, no histórico do Ministério Público do Estado do Pará, notícia de não
vitaliciamento de Membro em estágio probatório.
8.10. Não há previsão na legislação de regência – Lei Complementar ou Regimento Interno
da Geral – da realização de inspeções/correições nos Promotores de Justiça em estágio
probatório. Há apenas previsão no artigo 56 do Regimento Interno de que, até o final do
período do estágio probatório, o Promotor de Justiça receberá visita de orientação da
Corregedoria-Geral, ocasião em que também será aferida a adaptação do membro do
Ministério Público ao cargo. Estes, os Promotores de Justiça em estágio probatório, são
inspecionados eventualmente por ocasião da elaboração do calendário de inspeções. A
Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará comprometeu-se de apresentar
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calendário de inspeções e correições do ano vindouro abarcando dos Promotores de Justiça
em estágio probatório.
8.11. 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.
8.12. 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 dois dias.
8.13. A contagem do tempo de serviço para efeitos do estágio probatório é feita com base no
artigo 142, incisos, da Lei Complementar n.° 57/06, não sendo computado para efeitos de
vitaliciamento: a) férias, b) licenças, c) afastamentos, d) disponibilidade, e) afastamento em
razão de processo penal ou procedimento disciplinar dos quais não tenha resultado
condenação ou penalidade disciplinar, f) designação do Procurador-Geral de Justiça para
realização de atividade de relevância para a instituição. A Resolução n.° 02/08 do Conselho
Superior do Ministério Público reproduz tal dispositivo. 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.
8.14. OBSERVAÇÕES/SUGESTÕES:
8.14.1. É fundamental que os Promotores de Justiça em estágio probatório, ao longo do
biênio, sejam submetidos, ao menos, a uma inspeção/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).
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8.14.2. Cuidar para que todos os Promotores de Justiça ao longo do estágio probatório
realizem trabalhos no Plenário do Tribunal do Júri.
8.14.3. Conferir à Corregedoria-Geral papel de protagonista no estágio de formação com os
Promotores de Justiça em estágio probatório.
8.14.4. O número de Promotores de Justiça Assessores do Corregedor-Geral do Ministério
Público do Estado do Pará, no total de dois (02), é insuficiente para atender à demanda do
Corregedoria-Geral, mormente porque quarenta (40) Promotores de Justiça se encontram em
estágio probatório, sem olvidar a expressiva extensão territorial do Estado do Pará.
8.14.5. Alterar a Lei Complementar n.° 57/06, no seu artigo 85, introduzindo inciso que
permita ao Corregedor-Geral do Ministério Público recorrer das decisões do Conselho
Superior que decidir pelo vitaliciamento contra a sua proposta de não vitaliciar.
8.14.6. Alterar a Lei Complementar n.° 57/06, no “caput” do artigo 84, 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 a
Resolução n.° 02/08 do Conselho Superior do Ministério Público.
8.14.7. Alterar a Lei Complementar n.° 57/06, acrescentando mais um inciso ao artigo 83, no
sentido de que se agregue de forma explícita ao arcabouço normativo/legal que disciplina à
matéria do estágio probatório a necessidade do membro do Ministério Público observar,
rigorosamente, os deveres funcionais. E tal se dá porque há um enfoque nuclear, ao longo do
estágio, nas atribuições típicas do Promotor de Justiça, olvidando-se as questões que dizem
com deveres estranhos a atuação funcional fora do grampo dos autos, como, por exemplo,
“manter ilibada conduta pública ou particular” (artigo 154, inciso I, da Lei Complementar n.°
57/06).
8.14.8. É recomendável que haja a vinculação do Promotor-corregedor a um número
determinado de Promotores em estágio probatório.
8.14.9. É recomendável que se explicite na legislação de regência que o Corregedor-Geral
poderá, a qualquer tempo, ao longo do estágio probatório, tomando conhecimento de fato
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apto a chancelar o não vitaliciamento do Promotor de Justiça, levar a efeito a respectiva
impugnação.

9. CORREIÇÕES E INSPEÇÕES

9.1. A disciplina da atividade fiscalizatória dos membros do Ministério Público do Estado do
Pará encontra-se prevista nos artigos 162 “usque” 165, além do disposto no artigo 37, incisos
I e II, do mesmo diploma legal. Consta da referida lei que a fiscalização da atividade funcional
e da conduta do membro do Ministério Público do Estado do Pará se dará através da: a)
inspeção permanente exercida pelos Procuradores de Justiça, em relação à atuação do
membro do Ministério Público de primeiro grau, nos feitos judiciais ou administrativos sob seu
exame na segunda instância; b) inspeções e correições procedidas pela Corregedoria-Geral
do Ministério Público nas Promotorias de Justiça e nas Procuradorias de Justiça (artigo 37,
incisos II e III, da Lei Complementar n.° 57/06).
9.2. A inspeção permanente é exercida pelos Procuradores de Justiça, em relação à
atuação do membro do Ministério Público de primeiro grau, nos feitos judiciais e
administrativos sob seu exame na segunda instância. Incumbe ao Procurador de Justiça, no
exercício da inspeção permanente de que trata este artigo, comunicar, por ofício, ao
Corregedor-Geral do Ministério Público, sobre o que observar de irregular ou digno de
elogio na atuação de membro do Ministério Público de primeiro grau. As observações do
Procurador de Justiça, no exercício da inspeção permanente, serão anotadas na ficha
funcional do respectivo Promotor de Justiça.
9.3. Já as inspeções e correições são determinadas pelo Corregedor-Geral do Ministério
Público. As inspeções e correições ordinárias são determinadas de ofício e, as
extraordinárias, de ofício ou por provocação dos demais órgãos da Administração Superior ou
de qualquer interessado. A inspeção dos serviços afetos aos Procuradores de Justiça é
realizada pessoalmente pelo Corregedor-Geral do Ministério Público. As inspeções e
correições dos serviços afetos aos Procuradores de Justiça são pessoalmente realizadas
pelo Corregedor-Geral do Ministério Público ou por um dos Assessores da CorregedoriaGeral, por delegação expressa daquele. O Corregedor-Geral do Ministério encaminhará cópia
do relatório da inspeção ou correição ao Procurador-Geral de Justiça, ao Colégio de
Procuradores de Justiça e ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de dez dias
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úteis após o encerramento da inspeção ou da correição.
9.4. Já o Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará
disciplina as correições e inspeções nos seus artigos 64 “usque” 83. O referido diploma
normativo prevê que a fiscalização e a regularidade e eficiência da atividade funcional e da
conduta dos membros do Ministério Público, de competências da Corregedoria-Geral, será
realizada por meio de: a) inspeção ordinária, b) inspeção extraordinário, c) correição
ordinária, d) correição extraordinária.
9.5. A inspeção, segundo o Regimento Interno, consiste no comparecimento pessoal do
Corregedor-Geral, ou, quando por este delegado, do Subcorregedor-Geral ou de um dos
Promotores de Justiça Assessores da Corregedoria-Geral, no órgão sob inspeção, com a
finalidade de verificar a organização administrativa, as condições de trabalho, a conduta
pessoal do Promotor de Justiça que estiver no exercício do cargo, seja titular ou designado, e
o desempenho qualitativo e quantitativo, judicial e extrajudicial, de suas funções. As
inspeções serão realizadas a cada três anos, pelo menos. Concluída a inspeção, a
Corregedoria-Geral elaborará relatório circunstanciado, de caráter reservado, mencionando
os fatos observados, as providências adotadas e as possíveis recomendações geradas, sem
caráter vinculativo, que julgar convenientes ao membro do Ministério Público, visando à
correção de erros, omissões ou abusos e a regularidade dos serviços, dando-lhe ciência
formal

de

eventuais

elogios.

Constatadas

irregularidades,

abusos,

ineficiência,

impontualidade, não cumprimento das obrigações legais e das determinações decorrentes do
exercício do cargo ou função pelo membro inspecionado, e ainda não atendimento da
Corregedoria-Geral e dos demais órgãos da Administração Superior, será determinada, de
ofício, pelo Corregedor-Geral, a realização de correição. O Regimento Interno prevê, ainda, a
realização de inspeção pessoal pelo Corregedor-Geral nas Procuradorias de Justiça, com
remessa do respectivo relatório ao Colégio de Procuradores de Justiça e ao Conselho
Superior.
9.6. A correição ordinária, por seu turno, será efetuada de ofício pelo Corregedor-Geral,
destinando-se a verificar a regularidade dos serviços, a metodologia adotada, a eficiência e
pontualidade do membro do Ministério Público no exercício de suas funções, o cumprimento
de suas obrigações legais e das determinações e recomendações da Procuradoria-Geral de
Justiça, da Corregedoria-Geral e dos demais órgãos da Administração Superior, bem como
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sua participação nas atividades da Promotoria ou Procuradoria de Justiça a que pertença, o
cumprimento das metas estabelecidas nos planos ou programas de atuação da Promotoria
ou Procuradoria de Justiça, como também a colaboração para execução dos programas ou
projetos especiais instituídos pelo Ministério Público. As correições ordinárias serão
realizadas a critério do Corregedor-Geral e a cada três anos. Concluído a correição, o
Corregedor-Geral elaborará relatório circunstanciado e será levado ao conhecimento do
Conselho Superior e Colégio de Procuradores.
9.7. A correição extraordinária será realizada, sempre que houver necessidade, pelo
Corregedor-Geral, de ofício ou por deliberação do Conselho Nacional do Ministério Público,
dos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público ou por provocação de
qualquer interessado para imediata apuração de: a) abusos, erros ou omissões que
incompatibilizem o membro do Ministério Público para o exercício do cargo ou função; b) atos
que comprometam o prestígio ou a dignidade da Instituição; e c) descumprimento de dever
funcional ou procedimento incorreto por sua conduta pessoal ou no exercício da função.
Aplica-se à correição extraordinária, no que couber, o disposto na correição ordinária.
9.8. No âmbito da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará existe,
também, o Provimento n.° 10/2012, que dispõe sobre a realização das correições e
inspeções ordinárias e extraordinárias no âmbito do Ministério Público Estadual. Tal
provimento, em linha de princípio, reproduz o disposto no Regimento Interno da
Corregedoria-Geral.
9.9. Em relatório de inspeção examinado ao concreto (em anexo) – no 5º cargo da
Promotoria de Justiça de Altamira – foi explicitada a metodologia – nominada como “critérios”
– que é utilizada, como regra, nos trabalhos de tal natureza, a saber:
“I – regularidade dos serviços quanto à organização administrativa do cargo (pasta,
livros obrigatórios e outros);
II – verificação do número de feitos em andamento com vista ao Membro do
Ministério Público em inspeção/correição e quanto ao desempenho em autos
processuais afetos a sua atuação, levando-se em consideração o quantitativo
recebidos/devolvidos no período de 03 anos, comparando-se a situação ‘in loco’ e o
informado no SIAMP;
III – iniciativa no ajuizamento e acompanhamento de ações (procedimentos
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administrativos, TAC’s, inquéritos civis, ACP’s e outros), comparando-se a situação
‘in loco’ e o informado no SIAMP;
IV – verificação qualitativa, por amostragem, das manifestações do RPM;
V – atendimento ao expediente interno e ao expediente forense;
VI – observância de prazos processuais e procedimentais;
VII – a média diária de audiências e regularidade no atendimento ao público externo,
comparando-se a situação ‘in loco’ e o informado no SIAMP;
VIII – residência na sede da comarca onde se encontra em exercício, ressalvadas as
autorizações legais;
IX – regularidade de visitas (estabelecimentos prisionais, escolas, creches, abrigos,
albergues, asilos, hospitais, feiras, conselhos e outros);
X – participação efetiva do Promotor de Justiça na comunidade;
XI – participação e colaboração efetiva nas atividades da Promotoria de Justiça, em
cumprimento às metas estabelecidas nos planos ou programas de atuação da
Promotoria de Justiça, como também a colaboração e contribuição para execução
dos programas ou projetos especiais instituídos pelo Ministério Público.”

9.10. Para cada item é conferida pontuação, totalizando dez (10) pontos. De zero (00) a três
(03) pontos o conceito a ser lançado é insuficiente; mais de três (03) a cinco (05) pontos o
conceito a ser lançado é regular; mais de cinco (05) a oito (08) pontos o conceito a ser
lançado é bom; mais de oito (08) pontos o conceito correspondente é excelente.
9.11. O relatório de inspeção 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, não há exame das atas das sessões realizadas.
9.12. Foram realizadas as seguintes inspeções/correições: ano de 2012: 61 (sessenta e
uma), 41 (quarenta e uma) ordinárias e 20 (vinte) extraordinárias; no ano de 2013: 131 (cento
e trinta e uma), 99 (noventa e nove) ordinárias e 32 (trinta e duas) extraordinárias; no ano de
2014: 80 (oitenta), 75 (setenta e cinco) ordinárias e 05 (cinco) extraordinárias; ano de 2015:
106 (cento e seis), 102 (cento e duas) ordinárias e 04 (quatro) extraordinárias.
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9.13. Não foram realizadas inspeções/correições no âmbito dos cargos da Procuradoria de
Justiça.
9.14. DETERMINAÇÕES/RECOMENDAÇÕES:
9.14.1. Determina-se – nos termos do inciso III do artigo 37, combinado com o § 2° do artigo
164

ambos

da

Lei

Complementar

n.°

57/06

–

que

sejam

levadas

a

efeito

inspeções/correições nos cargos da Procuradoria de Justiça.
9.14.2. 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.
9.15. Inspeções (regulamentação interna e periodicidade): A Corregedoria possui um
provimento nº 10/2012 – MP/CGMP da Corregedoria Geral (cópia anexa).

9.16. Correições (regulamentação interna e periodicidade): Mesmo provimento 10/2012 –
MP /CGMP.
9.17. Metodologia de planejamento das inspeções e correições (sistema eletrônico,
relatório preliminar, etc): Em primeiro lugar, atendendo a resolução 43 do CNMP, elaboram
um planejamento e um calendário para atender as promotorias que estão até 3 anos sem
inspeção. São as inspeções ordinárias, tomando por base a periodicidade das inspeções.
Estão atualizados em termos de inspeção. Em todos os pólos foram realizadas as inspeções
ordinárias atendendo ao prazo de 3 anos. Além disso, existem as inspeções extraordinárias,
realizadas em decorrência de um fato específico. Atualmente, existe inspeção a pedido do
próprio membro que acabou de ser removido para comprovar a regularidade do cargo até
então ocupado e o cargo que irá assumir (remoção ou promoção). A realização do ato segue
o provimento acima referido.
9.18. Acesso a sistema de controle e registro dos feitos judiciais e extrajudiciais: Existe
um sistema institucional SIMP por meio do qual se visualiza, pela Corregedoria, os feitos
judiciais e extrajudiciais. Ainda não foi implantado em todas as entrâncias. Já foi implantado
na 3ª entrância e está sendo instalado na 2ª entrância. Nas promotorias nas quais o sistema
não foi implantado é utilizado o sistema SCP (sistema de controle de processos – relatórios
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mensais apresentados por membro).
9.19. 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.): Antes da
inspeção propriamente dita, é realizado um levantamento de toda a estrutura física da
promotoria, recursos humanos, além do levantamento de dados do poder judiciário (nº de
cargos, juízes em exercício na Comarca, Defensoria pública – se existe defensor,
levantamento na parte de segurança pública que engloba as polícias civil e militar (efetivo de
cada polícia em cada município que está instalada a promotoria, Conselhos Sociais (se estão
devidamente instalados, local, membros) etc, nos termos do provimento.
CALENDÁRIO DE INSPEÇÕES PARA O ANO DE 2015
MÊS

PERÍODO
26 a 30

Janeiro/2015

LOCAL
PJs

SITUAÇÃO

de Mojú, Tailândia,

Goianésia

do

Pará

e

Moju,

ultima

inspeção

em

2012, a demais em 2013.

Jacundá
09 a 13

PJs

de

Canaã
Fevereiro/2015

Parauapebas,

dos

Carajás

e

Curionópolis

inspeção

2012, as demais em 2013.

Curionópolis
25
09 a 13

GAECO
PJs

Recomendação do CNMP
do

Consumidor,

Última inspeção em 2010.

Defesa das Pessoas com
Deficiência,
Ambiente,

MEIO
Defesa

do

Cidadão e da Comunidade,

Março/2015

direitos

Constitucionais

Fundamentais

e

dos

Direitos Humanos.

Abril/2015

24 a 27

Pjs de Icoaraci

Inspeção Capital em 2011.

22 a 24

PJs de Crimes contra a

Inspeção Capital em 2010.

Ordem Tributária, Tribunal
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do Júri, Entorpecentes e
Militar da Capital.
04 a 08

PJs de Execuções Penais,
Penas

e

Inspeção Capital em 2010.

Medidas

alternativas e das PJs do
Juízo singular com atuação
junto
Maio/2015

aos

JECrim

da

Capital
18 a 22

PJs de Salinópolis, São

Última inspeção em 2013.

João de Pirabas, Santarém
Novo, Primavera, Peixe-Boi
e Nova Timboteua.
08 a 12

PJs

de

Capanema,

Última inspeção em 2013.

Bragança, Augusto Corrêa,
Bonito e Santa Luzia do
Pará,
15 a 19

PJs

de

Tucuruí,

Breu

Última inspeção em 2013

Branco, Novo Repartimento

Junho/2015

e Pacajá.
22 a 26

PJs de Santa maria do
Pará,

São

Guamá,

Miguel

Capitão

Última Inspeção em 2013

do

Poço,

Irituia e Ourém.
Agosto/2015

10 a 14

PJs

Criminais

–

Juízo

Inspeção Capital em 2010

–

Juízo

Última inspeção em 2010.

PJs de rio Maria, Xinguara,

Última inspeção em 2013.

Singular (1º ao 9º)
17 a 21

PJs

Criminais

Singular (13º a 16º)
24 a 28

Ourilândia

do

Norte,

Tucumã e São Félix do
Xingú.
37
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

CORREGEDORIA NACIONAL

31/08 a
04/09

PJs

de

Conceição

do

Santana

do

Araguaia,

Última inspeção em 2013.

Araguaia e Redenção.
08 a 25
Setembro/2015

PJs

de

Itaituba,

Jacareacanga,

05 a 09

Novo

Progresso, Aveiro e Anapú.

Anapú sem registro

PJs de Atribuições Gerais

Capital inspeção em 2010.

(10

Outubro/2015

Última inspeção em 2011

cargos)

e

Violência

PJs

de

Doméstica

(ambas da Capital)
09 a 13

PJs de Santo Antônio do

Última

Tauá,

(suspensa

Vigia

de

Nazaré,

Colares e São Caetano de
Novembro/201

inspeção
por

em

2013

necessidade

serviço)

Odivelas.

5
16 a 20

PJs de Família

Última

inspeção

(suspensa

por

em

necessidade

serviço)

CALENDÁRIO DE INSPEÇÕES PARA O ANO DE 2016
MÊS

PERÍODO

LOCAL

11 a 15

Mãe do Rio, Aurora do

SITUAÇÃO
Inspeções em 2013

Pará, Ipixuna do Pará e
PPJs de Mojú, Tailândia,
Goianésia

do

Pará

e

Jacundá

Janeiro/2016
18 a 22

Itupiranga, São João do

Inspeções em 2013

Araguaia, São Domingos
do Araguaia, São Geraldo
do Araguaia, Dom Eliseu,
Rondon

do

Pará

2010

e
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Ulianópolis.

25 a 29

Marabá e Bom Jesus do

Inspeções em 2013

Tocantins
Fevereiro/201

22 a 26

6

Cametá, Mocajuba, Baião e

Inspeções em 2013

Limoeiro do Ajurú.
07 a 11

Abaetetuba, Barcarena e

Última inspeção em 2014.

Igarapé-Miri
Março/2016

14 a 18

Pjs de Registros Públicos,

Última inspeção em 2010

Resíduos e Casamentos e
PJ

de

Tutela

das

Fundações da Capital.
04 a 08

Acará, Concórdia do Pará,

Inspeção em 2014.

Tomé-Açú, Bujarú e São
Domingos do Capim
Abril/2016
25 a 29

PJs Ações Constitucionais
e

Fazenda

Pública

Inspeção em 2010.

da

Capital
02 a 06

PJs

de

Defesa

do

Inspeção em 2010.

Patrimônio Público e da
Moralidade

Administrativa

da Capital.
Maio/2015
16 a 20

São Francisco do Pará,
Igarapé-Açú,
Barata,

Última inspeção em 2014.

Magalhães

Marapanim

e

Infância

e

Última inspeção em 2010.

Salvaterra,

Última inspeção em 2013

Curuça.
06 a 10

PJs

da

Juventude da Capital

Junho/2015
20 a 24

Soure,
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Cachoeira do Arari e Santa
Cruz do Arari.
11 a 15

Inspeção em 2010

Incapazes da Capital

Agosto/2015

Setembro/201

PJs Órfãos, interditos e

25 a 29

Terra Santa e Faro

Inspeção Capital em 2012.

12 a 16

Santarém, Monte Alegre e

Última inspeção em 2013

Prainha.

5

Novembro/20

10 e 11

PJs de Mosqueiro.

Última inspeção em 2014

21 a 25

Muaná, Ponta de Pedras,

Última inspeção em 2014.

15

São

Sebastião

da

Boa

Vista e Curralinho

Dezembro/20
16

12 a 16

PJs

Bragança,

Augusto

Corrêa, Vizeu e Garrafão

Última inspeção em 2014 e
2015

do Norte.

10. RESOLUÇÕES DO CNMP
10.1. 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 pela servidora Marilze com o apoio da estagiária Flávia pela manhã e pelo
estagiário Gustavo no período da tarde. Não existe divisão formal na corregedoria, mas existe
uma divisão informal, por áreas de atuação. A servidora Marilze é responsável não só pelo
controle das resoluções do CNMP acima referidas, mas também por 9 provimentos conjuntos
da PGJ e CGMP e, por ocasião da inspeção, responsável por fornecer as informações à
equipe de inspeção.
As visitas semestrais às unidades policiais tornaram-se obrigatória mediante alteração da
Resolução CNMP n. 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 deste
ano. Segundo relatório enviado pela Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da
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Atividade Policial e Segurança Pública, o Estado do Pará possui 245 unidades policiais
cadastradas, dentre as quais 5 não tiveram os respectivos relatórios preenchidos. A
informação quanto ao nível de preenchimento foi atualizada mediante consulta ao sistema de
resoluções do CNMP pelo servidor responsável, faltando apenas 1 formulário nesta data
sendo que o Promotor já se comprometeu a encaminhar. Quanto a este relatório, esta
delegacia não tinha sido inserida no sistema; foi inserida posteriormente. No que concerne ao
formulário de perícia criminal, 9 entidades já tiveram o formulário enviado faltando 1 que será
regularizada em breve (o Promotor já foi contactado). Segundo a servidora, foram feitos 2
provimentos (5 e 6- anexo) e realizada intensa atividade de orientação e controle efetivo pela
Corregedoria Geral (6 ofícios circulares e os direcionados aos que estavam pendentes). Os
promotores assessores e o próprio Corregedor entraram em contato com os membros,
divulgando a resolução e os provimentos quanto à importância do preenchimento pelos
membros, o que resultou no alto índice de cumprimento da Resolução. Existe um controle
feito pela servidora do cumprimento das resoluções. Os ofícios são encaminhados por e-mail.
(ato normativo – Recomendação 04/11 e Provimento Conjunto nº 01/2012- que responsabiliza
o membro e o servidor pela abertura do e-mail funcional quanto ao da promotoria)
10.2. Interceptação telefônica (Res. nº 36/CNMP):
Para a prestação de informações relativas às interceptações telefônicas, o membro
encaminha até o 5º dia útil do mês subsequente o relatório pelo sistema SIAMP. O membro
acessa a Intranet, onde, no perfil do Promotor, está disponível um formulário eletrônico para
preencher os dados requeridos pelo Conselho Nacional. De acordo com relatório extraído
pela Corregedoria Nacional, os dados referentes ao ano de 2015 já haviam sido prestados
pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Pará. A responsável pela
informação é a servidora Camila Cavalcante dos Santos que alegou sobre a dificuldade de
acompanhamento das consistências dos dados relativos a este item por ser um sistema
autodeclaratório. Assim, implantaram um novo sistema chamado SIMP que já foi implantado
em 60% das promotorias. Este sistema não é autodeclaratório. O promotor trabalha no
sistema e qualquer atividade é registrada. Assim, é possível extrair o relatório com dados
mais consistentes. Enquanto o SIMP ainda não está implantado na sua totalidade, é
solicitado, paralelamente a isto, uma planilha mensal elaborada pelo GAECO sobre as
interceptações pedidas. O GAECO também é obrigado a informar no sistema SIAMP então
este cruzamento é necessário para evitar duplicidade das informações. Também pensando
em minimizar esta dificuldade no acompanhamento, o Departamento de informática criou um
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relatório específico para interceptação, mais detalhado com o nome do promotor e o cargo
pois no relatório totalizador geral (SIAMP) não é possível identificar o nome do promotor nem
o cargo.

Em síntese, todos os promotores encaminham, via SIAMP, na forma descrita

anteriormente, a corregedoria consolida as informações; ato contínuo, faz o cruzamento com
os dados do GAECO e encaminha mensalmente os dados ao Conselho Nacional por meio do
CNMPind. Assim que estiver completamente implantado o SIMP (previsão 1º semestre de
2016), os dados serão mais consistentes já que não serão mais autodeclaratórios.
10.3. Cronograma de inspeções e correições (Res. nº 43/CNMP):
O cronograma de inspeções e correições de 2015 e 2016 está acima especificado. Por
sugestão feita durante a inspeção, o cronograma de 2016 será alterado para constar
inspeções em relação aos membros em estágio probatório.

10.4. 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 Pará possui 41 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 n. 120/2015. O relatório da Comissão
demonstra algumas unidades prisionais do Estado do Pará sem o respectivo relatório,
conforme extrato retirado na data de hoje do sistema do CNMP. Já foi encaminhado ofício
para todas as promotorias fazendo a cobrança. Segundo a servidora, duas dificuldades
detectadas são: a diferença que o CNMP faz entre o período da visita e o período de
referência. Quando o promotor preenche a fiscalização no mês X, o período de referência é
sempre o período anterior. Tanto na Resolução quanto no provimento, os meses de
fiscalização são março, junho, setembro e dezembro. Muitos dos relatórios são devolvidos
pois não constam a data correta. A cobrança é feita a partir da constatação da pendência,
mandando e-mail, telefonando, mandando ofício cobrando (inclusive explicando a diferença
entre período de referência e a data da fiscalização-anexo). A outra dificuldade é que o
próprio sistema do CNMP ainda mantém a nomenclatura mensal. Alguns erros são
detectados no sistema; erros pontuais mas que aparece uma pendência quando na verdade o
relatório já foi validado e encaminhado pela Correg (ex: Centro de Recuperação de Breves –
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relatório anual). Tanto os estabelecimentos prisionais quanto as delegacias a vinculação é
feita dentro de um município; se houver mais de um estabelecimento é orientado que o
Coordenador da região administrativa ou da promotoria que faça a divisão interna entre os
promotores que possuem a atribuição.

Tal vinculação consta da própria atribuição da

promotoria regulamentada pelas resoluções dos colégios de procuradores. A fiscalização é
mensal e não só semestral. Antes das inspeções ordinárias é solicitada às demais áreas as
pendências relativas aos Municípios ou promotorias que serão fiscalizadas. O provimento 5
(anexo) que estabelece que as visitas são mensais faz com que os membros se confundam e
preencham mensalmente e encaminhem mensalmente ao CNMP apesar da norma
determinar a obrigação trimestral. O próprio Corregedor fiscalizou as delegacias na capital e
concluiu que eles devem continuar fazendo a fiscalização mensal.
10.5. Fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de
internação e semiliberdade (Res. nº 67/CNMP):
Informou a servidora Marilze que o acesso às resoluções 67 e 71 por membros e servidores
precisa ser melhorado para incluir a resolução 67 no portal. Para acessar tem que entrar na
71 ou no sistema de resoluções. Não existe relação geral das unidades cadastradas. O
sistema precisa ser melhorado e ajustado para facilitar o próprio controle. Pela informação
fornecida pela Comissão da Infância e Juventude do CNMP, estão cadastradas 10 (dez)
unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e 03 (três) de
semiliberdade no Estado do Pará.

Quanto a de internação, 09 (nove) encaminharam

relatório. A que não encaminhou já foi devidamente requerido e foi um problema no sistema (a
CIJ já foi notificada pois o promotor não consegue inserir. Mandou por meio físico). Quanto as
de semiliberdade, 02 (duas) encaminharam relatório em relação a setembro e falta 01 (um)
relatório (mesmo problema do sistema acima referido. Ele encaminhou por meio físico e já
comunicou a CIJ). Estas informações são relativas ao 5º bimestre, setembro de 2015. A
sistemática de controle da Corregedoria-Geral segue a mesma sistemática quanto à aplicada
aos estabelecimentos prisionais e delegacias, porém o controle das resoluções da infância
(monitoramento de envio dos relatórios é precário ou insuficiente) o que dificulta imensamente
o controle por parte da Corregedoria e, via de consequência, a cobrança. Em consulta ao
sistema de Resoluções do CNMP na data da inspeção, quanto aos relatórios anuais de 2015,
os dados são os seguintes:
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Unidades de Internação: 08 (oito) relatórios enviados e 02 (dois) pendentes. Segundo o
servidor, 01 (um) das pendências é em relação a Santarém (já explicada acima) e a outra
unidade é nova, não tendo sido inspecionada ainda.
Unidades de semiliberdade: 03 (três) relatórios enviados. Nenhuma pendência. A validação
das informações das Resoluções CNMP 67 e 71 é da própria servidora Marilze e as dúvidas e
cobranças diferenciadas são feitas pelos Promotores assessores ou pelo próprio Corregedor.
O provimento específico para as resoluções 67 e 71 são os de nºs 8 e 9 de 2015 (anexo).
10.6. Indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares
(Res. nº 68/CNMP):
Colocam manualmente na capa dos procedimentos e numa tabela alimentada conforme a
movimentação dos membros informação quanto ao prazo prescricional das faltas
disciplinares.
10.7. Inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes
(Res. nº 71/CNMP):
Estão cadastradas 64 unidades de acolhimento institucional no Estado do Pará. Em consulta
ao sistema de Resoluções do CNMP na data da inspeção, quanto aos relatórios anuais de
2015, os dados são os seguintes: 51 relatórios foram enviados e 13 (treze) estão pendentes.
Quanto ao acolhimento familiar, são 03 (três) unidades cadastradas. Uma delas, que é de
Peixe-boi é recente, não foi será encaminhada. As outras 02 (duas) já receberam ofício de
cobrança. Igualmente, foi ressaltada a dificuldade para controle das pendências uma vez que
o sistema não permite um relatório completo de todas as pendências.
10.8. Controle do exercício do magistério (Res. nº 73/CNMP):
O Ministério Público do Estado do Pará dispõe de regramento interno próprio quanto ao
exercício de magistério por seus membros, qual seja, o Provimento n.4 CGMP (anexo).

A

cada semestre, os membros que exercem o magistério devem comunicar o fato à
Corregedoria-Geral, remetendo a documentação exigida na norma, que dispõe “verificará,
inclusive mediante inspeção, caso necessário, se a jornada limita-se ao máximo de vinte
horas semanais prestadas em sala de aula, se há compatibilidade do horário com o exercício
das funções ministeriais”. A comunicação é registrada num quadro próprio para fazer o
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controle para verificar carga horária dentro do limite. O Corregedor geral é cientificado do
ofício. Não é rotina da Corregedoria o despacho do Corregedor no caso de ter sido
considerado regular o exercício do magistério, não havendo anotação nos assentamentos
funcionais do membro. Finalmente, a informação de todos os membros que exercem o
magistério é compilada num quadro, destinado à prestação de informações ao Conselho
Nacional do Ministério Público. Este quadro é atualizado semestralmente, mas encaminhado
ao conselho nacional anualmente conforme a Res. 73 do CNMP. O Ministério Público do
Pará, informou que atualmente 7 membros exercem o magistério e que nunca houve caso de
irregularidade no exercício do magistério. As informações referentes a esta resolução foram
prestadas pela servidora Adrianne Guimarães, responsável por este controle.

11. EM RELAÇÃO A OUTRAS ATIVIDADES
EXERCIDAS PELO ÓRGÃO
11.1. Assentos funcionais.
O Departamento de Recursos Humanos - DRH tem alguns controles, resultante da unificação
dos sistemas de folha de pagamento e registros funcionais de membros e servidores. Já
estão em processo adiantado (prototipagem). Após já poderão partir para a contratação. Há
expectativa de colocar em teste no mês de jun/16, e em produção, em jul/16. Resolução n.°
03/2014-MP/CSMP.

11.2. Expedição de atos, portarias e recomendações:
Assessoria Jurídica (Adrianne da Costa Guimarães) elabora minuta que é analisada por um
Promotor-Assessor. Aprovada pelo Corregedor Geral o é publicado. Existem também os atos
conjuntos com o PGJ. Todos os atos, após publicação, são disponibilizados no site (subsite) e
encaminhados por e-mail a todos os membros.

11.3. Controle de estagiários:
O controle pertence ao DRH – Departamento de Recursos Humanos.

11.4. Controle disciplinar de servidores:
Não tem atribuição.
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11.5. Manifestações nas autorizações de residência fora da comarca:
Assessoria Jurídica (Adrianne). A manifestação da CGMP é feita pelo Promotores-Assessores
observando a Resolução n.° 06/2011-CPJ. Regularidade do serviço e distância (80km) da
comarca são os aspectos analisados pelos assessores. Há controle, em planilha eletrônica,
dos membros autorizados a residir fora da comarca de lotação. Os membros lotados na
região metropolitana de Belém não necessitam de autorização. Atualmente existem 03 (três)
membros autorizados a residir fora da comarca.

11.6. Movimentação de quadro:
Divisão de Movimentação na Carreira. O principal problema percebido está relacionado a
complexidade das informações (em especial dos dados exigidos de toda a carreira) e da
diversidade de fontes de consulta.

11.7. Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res.
nº 74/CNMP:
Sim. Preenchimento pela servidora Camila diretamente no CNMPInd. Os promotores
encaminham mensalmente os dados que são totalizados pela Corregedoria e inseridos no
CNMPind.

11.8. Relatório anual da Corregedoria.
Assessoria Jurídica. Até 1º/03 do ano. Estão disponibilizados no "subsite" do MPPA. São
encaminhados a todos os membros.

11.9. Outras atividades exercidas pela Corregedoria-Geral:
Não há.

11.10. Observações da equipe de inspeção:
Quantidade de membros: 1ª 67 + 8 substitutos; 2ª 121; 3ª 108; e 31 Procuradores (335
membros).
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11.10.1. Manifestação da Corregedoria-Geral do MP/PA. Quantidade de membros: 1ª 67 +
8 substitutos; 2ª 121; 3ª 108; e 31 Procuradores (335 membros).

11.11. Sugestões dos membros da Corregedoria-Geral:
O promotor assessor Luiz Márcio sugere um exame psicológico durante o estágio probatório
(semestral no primeiro ano e anual no segundo ano) e visitas em formato de inspeção
ordinária com lapso temporal quadrimestral em relação aos membros em estágio probatório.
Sugerir ao PGJ que abra processo licitatório para que todas as peças dos membros sejam
digitalizadas, o que facilitaria o controle pelos membros da corregedoria.

12. PROPOSIÇÕES DA CORREGEDORIA NACIONAL
12.1. Em sua manifestação, o Corregedor-geral informou que: “No que tange ao cargo de
Secretário, apesar da Corregedoria-Geral dispor de dois cargos de Secretários (sendo um
criado pela Lei nº 5.856, de 18 de agosto de 1994, Anexo II, e outro criado pela Lei nº 7.489,
de 17 de dezembro de 2010),

no dia 10 de janeiro de 2013, ocorreu a dispensa das

servidoras efetivas Maísa Gaby Mutran Russo Bendelak e Germana de Araújo Silva Imbiriba,
da função gratificada de Secretárias da Corregedoria-Geral, sem nenhum fundamento legal e
sem nenhum ato de revogação publicado até a presente data”. Em relação à Estrutura de
Pessoal do Órgão, informou que o servidor/analista jurídico, Paulo Sérgio Frota e Silva Junior,
não mais integra a equipe da Corregedoria-Geral, uma vez que o mesmo foi retirado deste
setor por ato unilateral do Procurador-Geral de Justiça, sem que houvesse a substituição do
servidor, razão pela qual o mesmo deve ser excluído do presente relatório. A servidora Tânia
Venina Cardoso Pereira é responsável também, pelo setor de movimentação na carreira, e
não secretaria, como consta do relatório preliminar. A servidora Michele de Paula da Silva
Maciel deve ser incluída na estrutura de pessoal, como responsável pelo SIAMP, tendo em
vista que a servidora Camila Cavalcante dos Santos solicitou licença para tratar de interesse
particular, a partir do dia 06/07/2016, nos termos do art. 77, VI da Lei Estadual nº 5.810/94,
uma vez que seu cônjuge foi transferido no trabalho, para o Estado de São Paulo. Por fim,
deve ser incluída a servidora Clélia Alves de Oliveira Miranda, responsável pelos relatórios
dos plantões e trabalhos trimestrais. Requereu correção em relação à data de implantação
parcial do GEDOC, que será 1º/02/2016 e não 1º/02/2015, como consta do relatório.
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Requereu correção no quadro total de membros do Ministério Público que é de trezentos e
trinta e cinco (335), e não 334, como consta do relatório. Requereu correção em relação à
quantidade de membros: 1ª 67 + 8 substitutos; 2ª 121; 3ª 108; e 31 Procuradores (335
membros).
OBS: A Corregedoria Nacional já fez a imediata inclusão e correção da informação nos
itens pertinentes.
12.2 – Quanto à estrutura de pessoal do Órgão (item 3) – 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, em especial o número de Promotorescorregedores (incumbidos de acompanhar o estágio probatório dos membros) e a
necessidade de recomposição do quadro de servidores, a Corregedoria Nacional propõe ao
Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de DETERMINAÇÃO ao
Procurador-Geral de Justiça para que: a) 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. No prazo de 30 (trinta) dias a Corregedoria Nacional será
informada das medidas adotadas. b) elabore projeto de reestruturação do quadro de pessoal
da Corregedoria-Geral. No prazo de 60 (sessenta) dias a Corregedoria Nacional será
informada das medidas adotadas. DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral para que, nos
termos do parágrafo 7º do artigo 30 da Lei Complementar nº 57/2006, encaminhe proposta ao
Colégio de Procuradores para o aumento do número de Promotores-corregedores. No prazo
de 30 dias a Corregedoria Nacional será informada das medidas adotadas.

12.3. – Quanto à estrutura física (item 4) – Diante do que foi constatado pela Equipe de
Inspeção, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário, neste momento, o
encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.

12.4. – Quanto ao sistema de arquivo (item 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.

12.5. – Quanto à estrutura de tecnologia da informação (item 6) – 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 Procurador48
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Geral de Justiça no sentido de que sejam empreendidos esforços necessários à
implementação definitiva dos seguintes sistemas de controle: a) sistema de informações
disciplinares, com a finalidade de controlar a instauração, tramitação e resultado dos
procedimentos de natureza disciplinar; b) sistema de controle informatizado da vida funcional
dos membros do Ministério Público, aprimorando o sistema já existente (GOL RH), inclusive
ajustando-o para as Tabelas Unificadas da Área Administrativa; e c) Sistema Integrado do
Ministério Público, implantado em 60% dos cargos, buscando soluções de linck de banda
larga para as Promotorias de Justiça que ainda não dispõe. No prazo de 90 (noventa) dias a
Corregedoria Nacional deverá ser informada das medidas até então adotadas em relação aos
3 itens constantes desta proposição.
12.6. Quanto aos procedimentos disciplinares (item 7) – Em que pese os esclarecimentos
prestados, a Corregedoria Nacional já instaurou 10 Reclamações Disciplinares em razão do
que constatado pela equipe de inspeção. 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.
12.7. Quanto ao estágio probatório (item 8.) – 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) elabore estudo
para proposta de alteração do caput do artigo 84 da Lei Orgânica nº 57/06, 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; b) elabore
estudo para proposta de alteração do caput do artigo 83, com a inserção do inciso III, para
que o exame psicológico passe a ser um dos elementos a ser considerado para fins de
aprovação no estágio probatório. c) elaborar estudo para explicitar na legislação de regência
que o Corregedor-geral poderá, a qualquer tempo, ao longo do estágio probatório, impugnar o
vitaliciamento de membro em estágio probatório desde que tome conhecimento do fato ao
longo do 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
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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) vincule um Promotor Corregedor a um
número determinado de membros em estágio probatório; e) Acompanhe a tramitação de
proposta de alteração do caput do artigo 84 da Lei Orgânica nº 57/06, 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;,f)

Acompanhe a tramitação de proposta

de alteração do caput do artigo 83, com a inserção do inciso III, para que o exame psicológico
passe a ser um dos elementos a ser considerado para fins de aprovação no estágio
probatório; g) acompanhar a proposta de alteração da Lei Complementar para explicitar na
referida legislação de regência que o Corregedor-geral poderá, a qualquer tempo, ao longo do
estágio probatório, impugnar o vitaliciamento de membro em estágio probatório desde que
tome conhecimento do fato ao longo do estágio probatório. No prazo de 60 (sessenta) dias a
Corregedoria Nacional será informada das medidas até então adotadas.
12.8. Quanto às Correições e Inspeções (item 9) – 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) Observe
expressamente os termos da Resolução nº 43 do CNMP. d) Inspecione o desempenho dos
Promotores no Tribunal do Júri. No prazo de 60 (sessenta) dias a Corregedoria Nacional será
informada das medidas até então adotadas.
12.9. Quanto ao controle externo da atividade policial – Resolução nº 20/CNMMP (item
10.1) - Considerando o que foi constatado pela equipe de inspeção, a Corregedoria Nacional
entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.
12.10. Quanto às interceptações telefônicas- Resolução nº 36/CNMP (item 10.2) - 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
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implementação definitiva do sistema SIMP (previsão 1º semestre de 2016). No prazo de 90
(noventa) dias, a Corregedoria Nacional será informada das medidas até então adotadas.
12.11. Quanto ao cronograma de inspeções e correições – Resolução nº 43/CNMP (item
10.3) – Considerando a determinação constante do item 12.8, que engloba o cumprimento da
Resolução nº 43/CNMP, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o
encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.
12.12. Quanto às Inspeções em estabelecimentos prisionais - Resolução nº 56/CNMP
(item 10.4) – A Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério
Público: a) encaminhar cópia deste relatório para a Comissão do Sistema Prisional, controle
externo da atividade policial e segurança pública do CNMP para ciência das sugestões
constantes do item 10.4. b) expedir 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.
12.13.

Quanto

às

fiscalizações

em

unidade

de

cumprimento

de

medidas

socioeducativas de internação e semiliberdade – Resolução nº 67/CNMP (item 10.5.) - A
Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público: a)
encaminhar cópia deste relatório para a Comissão da Infância e juventude do CNMP para
ciência das sugestões constantes do item 10.5.. 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.
12.14. Quanto à indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos
disciplinares – Resolução nº 68/CNMP (item 10.6) – Considerando o que foi constatado
pela equipe de inspeção, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o
encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.
12.15. Quanto à inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e
adolescentes – Resolução nº 71/CNMP (item 10.7) - A Corregedoria Nacional propõe ao
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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.
12.16. Quanto ao exercício do magistério – Resolução nº 73/CNMP (item 10.8) - 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.
12.17 – Quanto aos assentos funcionais (item 11.1) – 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 dos assentos
funcionais conforme informação de implantação prevista para junho de 2016. No prazo de 60
(sessenta) dias a Corregedoria Nacional deve ser informada das medidas até então adotadas.
12.18. Manifestações em procedimentos de autorização de residência fora da comarca
(item 11.5) -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.

12.19. Quanto à movimentação de quadro (item 11.6) – Quanto à movimentação de quadro
(item 11.6) – A Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério
Público expedir RECOMENDAÇÃO para que o Procurador-Geral de Justiça 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, incluindo os itens enumerados no
§ 1º do art. 37 da LCE 57/20145 e aqueles descritos na Resolução 003/2014/MP/CSMP, de
20/08/2014, que “Dispõe sobre os critérios objetivos e o sistema de pontuação para aferição
do merecimento dos membros do Ministério Público do Estado do Pará nos concursos de
remoção ou promoção”. No prazo de 90 (noventa) dias a Corregedoria Nacional deverá ser
informada das medidas até então adotadas.
5Art. 37. São atribuições do Corregedor-Geral do Ministério Público, dentre outras: (…) XIII - determinar, organizar e

supervisionar os assentamentos relativos às atividades funcionais e à conduta dos membros do Ministério Público,
coligindo todos os elementos necessários à apuração de seu merecimento; (…) § 1º Dos assentamentos de que trata o
inciso XIII deste artigo, deverão constar os registros de: (...)
52
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

CORREGEDORIA NACIONAL

12.20 . Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela
Res. nº 74/CNMP (item 11.7) - 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.

12.21. Relatório anual da Corregedoria (item 11.8). 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.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS
13.1. 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 Pará 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.

13.2. 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 dezembro de 2015.

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

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO AMAPÁ

RELATÓRIO
CONCLUSIVO DE
INSPEÇÃO

Corregedoria Nacional do CNMP

INSPEÇÃO NA CORREGEDORIA-GERAL
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2015
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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° 136, de 27 de outubro de 2015,
instaurou o processo de inspeção na Corregedoria-Geral do Ministério Público do
Estado do Amapá, 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 813/2015-94, para
organização dos documentos. A execução da inspeção deu-se conforme seu
planejamento e foi realizada entre os dias 30 de novembro e 04 de dezembro de
2015, por um total de 5 (cinco) membros, a saber: a Coordenadora da
Corregedoria Nacional, Dra. Lenna Luciana Nunes Daher, o Procurador de
Justiça, Dr. José Kumio Kubota e os Promotores de Justiça, Adriano Teixeira
Kneipp e Luis Gustavo Maia Lima.

2. 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, para mandato de dois anos, permitida uma recondução,
sendo que o Subcorregedor-Geral do MP-AP é nomeado pelo respectivo
Procurador-Geral de Justiça.

A)

Atribuições. Segundo o artigo 31 da Lei Complementar Estadual (LCE) de

79, de 27 de junho de 2013, compete à Corregedoria-Geral:
I - realizar correições e inspeções;
2
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II - realizar correições e inspeções nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório
reservado ao Colégio de Procuradores de Justiça;
III - elaborar o regulamento e acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público, relatando, periodicamente, ao Conselho Superior, o entrosamento comunitário do agente monitorado, o cumprimento das metas institucionais e a qualidade dos trabalhos judiciais e extrajudiciais do estagiante;
IV - remeter ao Conselho Superior relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal
e funcional dos membros do Ministério Público em estágio probatório, propondo, se
for o caso, o não vitaliciamento;
V - interpor recurso ao Colégio de Procuradores de decisão de vitaliciamento de Promotor de Justiça proferida pelo Conselho Superior, quando houver opinado contraria mente;
VI - 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;
VII - expedir atos visando à regularidade e ao aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público, nos limites de suas atribuições;
VIII - instaurar, de ofício ou por provocação dos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público, processo disciplinar contra membro da instituição, presidindo-o e aplicando as sanções administrativas cabíveis, na forma desta Lei;
IX - instaurar, fundamentadamente, pedido de explicações ou investigação preliminar,
bem como determinar o seu arquivamento;
X - delegar a Procurador ou Promotor de Justiça Assessor da Corregedoria-Geral a
prática de atos de rotina da Corregedoria-Geral e de procedimentos de investigação;
XI - encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça os processos
administrativos disciplinares que incumba a este decidir;
XII - remeter aos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público informações necessárias ao desempenho de suas atribuições;
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XIII - fiscalizar os serviços do Ministério Público e a atividade funcional de seus membros;
XIV - apresentar ao Procurador-Geral e ao Colégio de Procuradores, no mês de fevereiro, relatório das atividades da Corregedoria-Geral, nele inserindo dados estatísticos
que reflitam os índices de realização do planejamento institucional alcançados pelas
Procuradorias e Promotorias de Justiça, no ano anterior;
XV - apresentar ao Conselho Superior o prontuário dos membros do Ministério Público interessados em movimentar-se na carreira ou afastar-se dela, priorizando os casos de promoção e remoção por merecimento, situações em que iniciará a votação;
XVI - determinar e superintender a organização dos assentamentos relativos ás atividades funcionais e a conduta dos membros do Ministério Público, disponibilizando,
em meio eletrônico, os elementos necessários á apreciação de seu merecimento pelo
Conselho Superior;
XVII - integrar, como membro nato, o Conselho Superior do Ministério Público;
XVIII - dirigir e distribuir os serviços da Corregedoria;
XIX - requisitar das Secretarias dos Tribunais de Justiça, dos diversos cartórios ou de
qualquer repartição judiciária cópias de peças referentes a feitos judiciais, certidões
ou informações;
XX - sugerir ao Procurador-Geral ou ao Colégio de Procuradores a adoção de medidas indispensáveis ao cumprimento das atividades do Ministério Público;
XXI - acompanhar, junto à área de planejamento da Instituição, o serviço de estatística relativo às atividades institucionais;
XXII - desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas em Lei.

B) Regimento Interno. Além da fixação legal das atribuições da Corregedoria-Geral pela LCE 079/2013, o órgão dispõe de Regimento Interno em vigor desde junho de 2014.
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C) Estrutura Organizacional. De acordo com o artigo 5º do Regimento Interno
da CGMP/AP, a composição organizacional da Corregedoria-Geral do Ministério
Público do Estado do Amapá é formada pelo Gabinete do Corregedor-Geral, pela
Assessoria Jurídica e pela Assessoria Técnica.

2.2. CORREGEDOR-GERAL
O Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Amapá, o Procurador de
Justiça Jair José de Gouvêa Quintas assumiu o órgão em 11/03/2013 e foi
reconduzido em 06/03/2015 (já havia exercido a função em outras três
oportunidades); reside na cidade de lotação; atualmente participa de vários cursos
que são oferecidos pelo CEAF – Centro de Estudos e Aperfeiçoamento; não
exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo
procedimento administrativo disciplinar; cumpre expediente de segunda a sextafeira, das 7h30 às 14h (o expediente no MPAP é matutino).

2.3. SUBCORREGEDOR-GERAL
Atualmente o cargo de Subcorregedor-Adjunto está vago. Dois promotores de
justiça fizeram uma reclamação disciplinar contra a Subcorregedora-Adjunta,
Doutora Maria do Socorro Milhomem Monteiro. Diante deste fato, o CorregedorGeral se aconselhou com o CSMP e com o PGJ e decidiu por afastar
temporariamente a Doutora Maria do Socorro. Já concluiu o procedimento
preliminar. Afastou-se de suas funções em razão de férias durante 20 dias no mês
de julho.
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2.4 PROMOTORES CORREGEDORES

No momento da inspeção, eram os seguintes membros que auxiliavam a
CGMP/AP na função de Promotor-Corregedor:
2.4.1. Horácio Luís Bezerra Coutinho. Assumiu a função em 07/03/2013
(Portaria nº 91/2013-GAB/PGJ, de 12/03/2013) tendo sido reconduzido em
07/03/2015 (Portaria nº 078/2015-GAB/PGJ, de 12/03/2015). É titular da
Promotoria de Justiça do Patrimônio Público, da Cidadania e do Consumidor da
Comarca de Santana/AP de entrância final; não reside na comarca de lotação
(Reside na cidade de Macapá/AP, distante 12 Km da Promotoria de Justiça de
Santana/AP, em face de já possuir anteriormente residência na Cidade de
Macapá/AP, onde era lotado junto a Promotoria de Justiça da Execução Penal de
Macapá, estando autorizado pelo Procurador-Geral de Justiça, consoante Portaria
nº0279/2013-GAB/PGJ); não exerce o magistério nem a advocacia; atualmente
participa do Curso de Crimes contra o patrimônio Público, promovido virtualmente
pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, e dos que
eventualmente o CEAF/MPAP realiza; não respondeu nem responde a
procedimento administrativo disciplinar; cumpre expediente na Corregedoria-Geral
quando não está na Promotoria de Justiça do Patrimônio Público, da Cidadania e
do Consumidor da Comarca de Santana/AP (das 08h00 às 14h00), à exceção do
período em que está realizando visitas de inspeção e correição, além das oitivas
durante eventuais procedimentos preliminares ou administrativos. Por derradeiro,
o membro em apreço entende que pelo menos um dos promotores assessores do
Corregedor-Geral deveria ter dedicação exclusiva.
2.4.2. Alexandre Flávio Medeiros Monteiro Corrêa. Assumiu a função em
06/06/2014, conforme Portaria 0199/2014 – GAB/PGJ, de 10/06/2014, tendo sido
reconduzido em 07/03/2015, através da Portaria n.º 0078/2015 – GAB/PGJ, de
12/03/2015; é titular da 06/06/2014, conforme Portaria 0199/2014 – GAB/PGJ, de
6
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10/06/2014, tendo sido reconduzido em 07/03/2015, através da Portaria n.º
0078/2015 – GAB/PGJ, de 12/03/2015; 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 Corregedoria-Geral quando não está
na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Macapá/AP – 2ª Titularidade
(das 08h00 às 14h00), à exceção do período em que está realizando visitas de
inspeção e correição, além das oitivas durante eventuais procedimentos
preliminares ou administrativos. Por derradeiro, o membro em apreço salienta que
o exercício da função de promotor-assessor de corregedoria cumulativo ao da
promotoria em que é titular, onera em demasia suas atribuições. Sugere, ainda,
que pelo um dos membros tenha dedicação exclusiva.

3. ESTRUTURA DE PESSOAL
3.1. Estrutura de pessoal do Órgão : A Corregedoria-Geral do Ministério Público
do Estado do Amapá conta, em seus quadros, com 5 servidores: Alan da Silva
Amora (Chefe de Gabinete); Aline Amoras Duarte Lobato (Assessora Jurídica);
Ualase das Graças Leite (Assessor Técnico); Nancy Soares Maciel Nunes (Secretária); e Gilbert Márcio de Oliveira Sampaio (Agente de Segurança). Ao todo, a
força de trabalho é composta por 13 pessoas, pois além das pessoas antes referidas, reforçam os quadros, os cinco assessores do gabinete de Procurador de Justiça do Corregedor-Geral.
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4. ESTRUTURA FÍSICA
4.1. Estrutura física. A Corregedoria está localizada no 3º andar do Edifício sede
do Ministério Público, dividida em 4 salas (gabinete do Corregedor-Geral, Secretaria, Assessoria Jurídica e Área Técnica, além do arquivo). Os dois promotores-assessores cumulam a função com suas respectivas promotorias de justiça.
Assim, não tem sala específica na Corregedoria. As instalações são amplas e
com boa iluminação e aeração. A construção é nova (menos de um ano).

5. SISTEMAS DE ARQUIVO
5.1. Sistemas de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos). Os
procedimentos disciplinares são arquivados na Corregedoria. Os demais
documentos, como ofícios são encaminhados para o arquivo geral depois de
arquivado (não existe tabela de temporalidade.

6. ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6.1. Estrutura de Tecnologia da Informação: a) todos os servidores dispõem de
uma estação de trabalho com computador e impressora em rede; b) existe um
sistema chamado de Sistema Urano.

Este sistema é geral e controla a

movimentação de documentos dentro do MPAP (área meio e procedimentos
extrajudiciais). Foi implantado há cerca de um ano. Somente as Promotorias de
Justiça de Laranjal do Jari e Vitória do Jari não foram contempladas, em razão do
link de internet; c) não há sistema que unifique os assentos funcionais dos
membros do MP. Atualmente, os assentos são arquivados em pastas físicas e as
informações para promoções, remoções e afastamentos são prestadas através de
8
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certidões. Cada vez é necessário manipular dezenas de pastas; e d) existe um
sistema para receber os relatórios estatísticos dos membros, chamado SIGA Sistema de Informação de Gerenciamento de Atividades. Trata-se de um sistema
totalizador, que busca os dados do Sistema Urano (procedimentos extrajudiciais)
e do Sistema Tucujuris (controle de processos judiciais, que pertence ao TJAP).
Do SIGA que se extraem as informações estatísticas para alimentar os relatórios
do CNMP (Res. 74).

7. PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

7.1. Apontamentos gerais.
A análise dos procedimentos de natureza disciplinar em trâmite e arquivados no
Ministério Público do Estado do Amapá permitiu as seguintes constatações:
7.1.1. Espécies de procedimentos investigatórios prévios: existe apenas um, denominado de "Procedimento Preliminar". Decorre de reclamações desacompanhadas de documentos e/ou indícios suficientes. Após a complementação, decide-se pela instauração do procedimento disciplinar próprio ou pelo arquivamento. Referido arquivamento dá-se no âmbito da Corregedoria. Da decisão de arquivamento, cabe recurso ao CSMP.
7.1.2. Espécies de procedimentos disciplinares: processo administrativo sumário e
ordinário. O primeiro para faltas punidas com advertência ou censura (LC 79/13,
art. 179), o segundo, para aplicar as demais penas - suspensão de até 90 dias,
cassação de disponibilidade e aposentadoria e demissão (LC 79/13, art. 188).
Também existe a sindicância, com a finalidade de definir materialidade e autoria
da infração disciplinar e ensejar a instauração do processo administrativo disciplinar adequado (LC 79/13, art. 176).
9

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

PAD Sumário:
- pena de advertência e censura;
- instaurado e conduzido pelo Corregedor-Geral;
- prazo de 90 dias, prorrogáveis, fundamentadamente, por igual período;
- CSMP decide;
- cabe recurso ao CPJ;
- PGJ aplica a pena.
O PAD Ordinário:
- pena de suspensão até 90 dias, cassação da aposentadoria ou disponibilidade e
demissão;
- instaurado por determinação do CSMP (LC 79/13, art. 188);
- comissão de três membros (Corregedor-Geral, presidente, e mais dois);
- prazo de 120 dias, prorrogáveis por mais 60 (LC 79/13, art. 202);
- CSMP decide;
- cabe recurso ao CPJ;
- PGJ aplica a pena, salvo demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibili dade (ação própria).
Sindicância:
- instaurada pelo Corregedor-Geral;
- o CG poderá delegar as funções de sindicante;
- prazo de 45 dias para conclusão, prorrogáveis, fundamentadamente, por igual período;
10
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- não resulta em aplicação de pena;
- o relatório final pode propor a instauração de PAD ou o arquivamento;
- decisão do CG;
- cabe recurso ao CSMP.
7.1.3. Sistema de controle interno sobre as decisões disciplinares e aplicação de
penalidade: sim.
a) qualquer do povo pode reclamar da conduta de membro do MP (LC 79/13, art.
146, § 1º);
b) o Corregedor-Geral pode instaurar, de ofício ou por provocação dos outros órgãos da Administração Superior, processo disciplinar (somente o sumário), presidindo-o e aplicando as sanções administrativas cabíveis, na forma da lei (LC
79/13, art. 31, VIII). Há um equívoco na LC 79/13, mais especificamente no inc.
VIII do art. 31 que enumera como atribuição do Corregedor-Geral a possibilidade
de aplicar "sanções administrativas, na forma da lei". Pela sistemática da LC do
MPAP, os processos administrativos (sumário ou ordinário) são decididos pelo
CSMP, cabendo ao PGJ a aplicação (execução) da pena, salvo os casos que exijam decisão judicial;
c) também pode instaurar, fundamentadamente, pedido de explicações ou investigação preliminar, bem como determinar o seu arquivamento (LC 79/13, art. 31,
IX);
d) das decisões do Corregedor-Geral que determinar o arquivamento de reclamações contra membros do MP cabe recurso ao CSMP, no prazo de 10 dias, contados da ciência pessoal do reclamante (LC 79/13, art. 51, XXII e art. 146, § 2º,
VIII);
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e) cabe ao Colégio de Procuradores de Justiça julgar os recursos contra decisão
condenatória em processo administrativo disciplinar, de afastamento, provisório
ou cautelar, proferida em PAD contra membro (LC 79/13, art. 19, VIII), bem como
decidir sobre pedido de revisão de procedimento disciplinar ou de reabilitação
(LC 79/13, art. 19, IX, e art. 204);
f) o Corregedor-Geral não tem legitimidade para recorrer das decisões absolutórias do CSMP.
7.1.4. Exame das representações, procedimentos investigatórios e procedimentos
disciplinares em andamento: a análise individualizada consta no ANEXO I
7.1.5. 5. Exame das representações, procedimentos investigatórios e procedimentos disciplinares arquivados: ANEXO I
7.1.6. Observações:
a) os autos de sindicância e de processos administrativos findos serão arquivados
na Corregedoria-Geral (LC 79/13, art. 174);
b) foi solicitada mídia eletrônica contendo cópia digitalizada de um procedimento
disciplinar (ANEXO II);
7.2. Procedimentos Disciplinares analisados:
Foram analisados os seguintes procedimentos disciplinares:

2013
Processo

Processo

Procedimento

Procedimento

Procedimento

Administrativo

Administrativo

Preliminar

Preliminar

Preliminar

Disciplinar Ordinário

Disciplinar

3006916/2013

3001196/2013

3007091/2013

002/2013

003/2013

(n.3005234/2013)

(n.3005163/2013)
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Sumário

Processo
Administrativo
Disciplinar Sumário
002/2013
(n.3004095/2013)

Processo Administrativo Ordinário (PAD
Ordinário) n. 001/13
(PP 3004530/13);

2014
Procedimento

Procedimento

Procedimento

Procedimento

Procedimento

Preliminar

Preliminar

Preliminar

Preliminar

Preliminar

3006440/2014

3002401/2014

3001609/2014

3002361/2014

3005957/2014

Procedimento
Procedimento

Procedimento

Procedimento

Preliminar

Procedimento

Preliminar

Preliminar

Preliminar

3005442/2014

Preliminar

3004059/2014

3003820/2014

3003131/2014

Processo

Processo

Administrativo

Administrativo

tivo

Sumário 001/2014 (n.

Ordinário

Sumário) n. 002/14

3000745)

(n.3003899/2014)

Procedimento
Preliminar
3001235/2014

3005304/2014

Processo Administra001/2014

Sumário

(PAD

(PP 3006708/14);

2015
Procedimento

Processo Administra-

Processo Administra-

Processo

Preliminar

tivo

tivo (PA) n. 3731/15 –

0008746/2015

007063/2015

Sumário) n. 7660/15

Sumário

(PAD

Administrativo

nº

Processo

Administrativo

0009799/2015

termo anexo.

– termo anexo.
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nº

2015

PROCEDIMENTO PRELIMINAR

Procedimento Preli-

Procedimento

minar

minar

(PP)

n.

3001781

Preli-

(PP)

3001418

n.

Procedimento
minar

(PP)

Prelin.

Procedimento

Preli-

minar (PP) n. 6320

Procedimento Preliminar (PP) n. 300078

3001225

Procedimento Preliminar

(PP)

n.

3004395

Após, a equipe de inspeção entendeu por especificar melhor as constatações realizadas nos seguintes procedimentos:

1 – Número de registro e classe:
Nome do investigado:
Objeto:

Data dos fatos:
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:
Data da instauração:

Procedimento
Preliminar
3006440/2014
Promotor de Justiça Afonso
Gomes Guimarães
Notícia
de
prática
de
conduta incompatível com o
cargo, ao afirmar que o
Instituto dos Advogados do
Amapá
praticou
ato
antiético, uma vez que, sem
o conhecimento do órgão
ministerial, vem praticando
atos
de
investidas,
consistentes em notificar e
ouvir pessoa que mantém
com o Parquet compromisso
de colaboração premiada
(Marlon da Costa Borges).
16/09/2014
23/09/2014
23/09/2014
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Principais andamentos processuais:

Principais
processuais:

andamentos

01/10/2014 – notificação do
reclamado
para
prestar
informações.
10/10/2014 – parecer de
membro
auxiliar
da
Corregedoria-Geral,
manifestando-se no sentido
de ser oficiado ao Instituto
dos Advogados do Amapá –
IAAP
solicitando
cópia
integral do procedimento
investigatório instaurado em
decorrência do ofício n.
162/2014.
13/10/2014
–
parecer
acolhido pelo CorregedorGeral e determinação de
suspensão do prazo para o
reclamado
apresentar
resposta, até a juntada da
documentação restante.
17/10/2014 – expedição de
ofício.
21/09/2015 – despacho do
Corregedor-Geral,
determinando a remessa
dos autos ao Promotor de
Justiça
Assessor,
considerando que o ofício
não foi respondido pelo
IAAP.
14/10/2015 – juntada de
documentos
(termo
de
declarações prestadas por
MARLON
DA
COSTA
BROGES
e
outras
testemunhas
em
outro
procedimento preliminar).
29/10/2015 – manifestação
do Promotor de Justiça
Assessor da CorregedoriaGeral pelo arquivamento.
03/11/2015 – CorregedorGeral acolheu a promoção e
15
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arquivou o procedimento.
Excesso de prazo para a
conclusão do procedimento
preliminar,
que
aparentemente permaneceu
sem impulso por quase 1
ano (entre 17/10/2014 e
21/09/2015), no aguardo de
resposta ao ofício remetido
ao Instituto dos Advogados
do Amapá. O ofício nem ao
menos foi reiterado, nem
constou em seu teor a
determinação de requisição
dos documentos.

Constatação

Observações:
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional:

Manifestação
do
Corregedor-Geral a respeito
do aparente atraso na
tramitação do procedimento
preliminar.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. O Corregedor-Geral, quanto a esse item,
justificou o atraso “em virtude do aguardo de resposta da parte reclamante quanto
à apresentação da documentação que se encontrava em seu poder, sendo que
está não sujeita à fiscalização deste Órgão da Administração Superior do MP-AP,
acabou sendo desidiosa em não responder à solicitação da Corregedoria-Geral do
MP-AP, devidamente reiterada. Em princípio, conforme defesa apresentada pelo
Membro do MP-AP reclamado, não se vislumbrou falta funcional aparente, sendo
necessário, contudo, que a parte reclamante apresentasse contraponto à defesa, a
fim do órgão correicional trazer seu posicionamento definitivo, seja no sentido da
instauração ou não de procedimento administrativo disciplinar. Desse modo, o
vasto tempo de espera foi necessário até para se evitar alegação do reclamante,
no sentido de que pudesse ocorrer qualquer espécie de beneficiamento ou
corporativismo por parte desta Corregedoria-Geral do MP-AP em relação a
membro do Parquet sob sua responsabilidade disciplinar. Outrossim, cumpre
registrar que os dois Promotores Assessores da Corregedoria-Geral do MP-AP
desempenharam seu mister sem prejuízo de suas atribuições originárias nos
órgãos de execução respectivos, o que dificulta o desenvolvimento dos trabalhos
como um todo, sugerindo desde já o encaminhamento de expediente, por parte da
Corregedoria Nacional, ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, a
fim de que o mesmo determine o afastamento das atribuições originárias de um
dos Promotores Corregedores, a critério do Corregedor-Geral do MP-AP, a fim de
16
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melhorar a fiscalização quanto à tramitação dos prazos dos procedimentos no
âmbito desta Corregedoria local”
2 – Número de registro e classe:
Nome do investigado:
Objeto:

Data dos fatos:
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:
Data da instauração:
Principais andamentos processuais:

Procedimento
Preliminar
3006440/2014
Promotor de Justiça Afonso
Gomes Guimarães
notícia de prática de conduta
incompatível com o cargo,
ao afirmar que o Instituto
dos Advogados do Amapá
praticou ato antiético, uma
vez
que,
sem
o
conhecimento
do
órgão
ministerial, vem praticando
atos
de
investidas,
consistentes em notificar e
ouvir pessoa que mantém
com o Parquet compromisso
de colaboração premiada
(Marlon da Costa Borges).
16/09/2014
23/09/2014
23/09/2014
Principais
processuais:

andamentos

01/10/2014 – notificação do
reclamado
para
prestar
informações.
10/10/2014 – parecer de
membro
auxiliar
da
Corregedoria-Geral,
manifestando-se no sentido
de ser oficiado ao Instituto
dos Advogados do Amapá –
IAAP
solicitando
cópia
integral do procedimento
investigatório instaurado em
decorrência do ofício n.
162/2014.
13/10/2014
–
parecer
acolhido pelo CorregedorGeral e determinação de
suspensão do prazo para o
reclamado
apresentar
resposta, até a juntada da
documentação restante.
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17/10/2014 – expedição de
ofício.
21/09/2015 – despacho do
Corregedor-Geral,
determinando a remessa
dos autos ao Promotor de
Justiça
Assessor,
considerando que o ofício
não foi respondido pelo
IAAP.
14/10/2015 – juntada de
documentos
(termo
de
declarações prestadas por
MARLON
DA
COSTA
BROGES
e
outras
testemunhas
em
outro
procedimento preliminar).
29/10/2015 – manifestação
do Promotor de Justiça
Assessor da CorregedoriaGeral pelo arquivamento.
03/11/2015 – CorregedorGeral acolheu a promoção e
arquivou o procedimento.
Excesso de prazo para a
conclusão do procedimento
preliminar,
que
aparentemente permaneceu
sem impulso por quase 1
ano (entre 17/10/2014 e
21/09/2015), no aguardo de
resposta ao ofício remetido
ao Instituto dos Advogados
do Amapá. O ofício nem ao
menos foi reiterado, nem
constou em seu teor a
determinação de requisição
dos documentos.

Constatação:

Observações:
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional:

Manifestação
do
Corregedor-Geral a respeito
do aparente atraso na
tramitação do procedimento
preliminar.
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3 – Número de registro e classe:
Nome do investigado:
Objeto:

Data dos fatos:
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:
Data da instauração:
Principais andamentos processuais:

Constatação:

Observações:
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional:

Processo Administrativo (PA)
n. 3731/15
Samile Simoes Alcolumbre
de Brito
Arquivamento prematuro de
IP por parte da promotora
cuja competência era da
Justiça Federal e havendo
indícios da prática do crime
de uso de documento falso.
Representação feita por
Delegado de Polícia que
presidiu o IP.
12/01/2015
14/04/2015
14/04/2015
O procedimento tramitou de
forma
regular,
sendo
arquivado pela Corregedoria
local com fundamento em
arquivamento
promovido
pelo CNMP em um Pedido
de Providências (PP) que
analisou os mesmos fatos e
entendeu que não houve
irregularidades.
A irregularidade constatada
diz
respeito
à
classe
adotada quando da abertura
do
procedimento.
A
Corregedoria local autuou
com a classe Processo
Administrativo
–
código
1298, mas o Corregedor,
quando
decidiu
pelo
arquivamento (fls. 302), se
referiu a um procedimento
preliminar, havendo assim
equívoco quanto ao registro
da classe do procedimento.
Recomendar ao Corregedor
Geral a utilização de classe
adequada à Lei Orgânica
local
para
que
as
informações
sejam
uniformizadas e precisas,
uma vez que a utilização da
classe
Processo
Administrativo
para
um
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procedimento
preliminar
pode levar ao equívoco de
se tratar de um PAD, por
exemplo.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Quanto a esse item, o Corregedor-Geral
esclareceu que “o procedimento em questão foi originado através de uma denúncia
formulada diretamente na Procuradoria-Geral de Justiça do MP-AP, que resolveu
tombá-la na classe “procedimento administrativo” e encaminhá-la para a
Corregedoria-Geral do MP-AP. ao chegar neste órgão correicional, preocupou-se
inicialmente em ouvir a Promotora de Justiça reclamada sobre os fatos articulados,
antes mesmo de se definir qual classe de procedimento o feito seria trabalhado, à
luz da LCE 079/13. Com a apresentação da defesa da parte reclamada, bem como
sobrevinda decisão do CNMP sobre os fatos, no sentido do arquivamento de
procedimentos semelhantes, a Corregedoria-Geral do MP-AP seguiu o mesmo
caminho. Excepcionalmente, no caso em análise, como a decisão final foi no
sentido do arquivamento do procedimento, tanto no âmbito do CNMP quanto no
âmbito da Corregedoria-Geral do MP-AP, não sobreveio qualquer prejuízo.
Entretanto, registre-se que, nos procedimentos posteriores, far-se-á maior controle
quanto à classe inicial de sua tramitação na Corregedoria-Geral do MP-AP,
evitando-se que o órgão correicional local trabalhe em feitos não previstos na LCE
078/2013,

evitando-se

a

alegação

de

nulidade

por

parte

do

processado/investigado. Acrescente-se que tal determinação já fora repassada,
verbalmente,

aos

Promotores

Corregedores

e

demais

colaboradores

da

Corregedoria-Geral do MP-AP. Outrossim, cumpre registrar que os dois Promotores
Assessores da Corregedoria-Geral do MP-AP desempenharam seu mister sem
prejuízo de suas atribuições originárias nos órgãos de execução respectivos, o que
dificulta o desenvolvimento dos trabalhos como um todo, sugerindo desde já o
encaminhamento de expediente, por parte da Corregedoria Nacional, ao
20
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Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, a fim de que o mesmo
determine o afastamento das atribuições originárias de um dos Promotores
Corregedores, a critério do Corregedor-Geral do MP-AP, a fim de melhorar a
fiscalização quanto à tramitação dos prazos dos procedimentos no âmbito desta
Corregedoria local”

8. ESTÁGIO PROBATÓRIO

1. Forma de acompanhamento (físico ou eletrônico): físico. Existem pastas suspensas onde são arquivados todos os atos referentes ao membro em estágio probatório. Uma pasta suspensa para cada membro. Também existe uma pasta para a juntada das "fichas de visita e inspeção" e dos relatórios de visita e inspeção trimestrais e dos semestrais.
2. Periodicidade do acompanhamento e da resposta: a) a cada mês o promotor de
justiça em estágio probatório deve encaminhar cópia das principais peças processuais produzidas. A remessa pode ser em papel ou mídia eletrônica; b) o material é
encaminhado ao promotor-assessor a quem está vinculado o vitaliciando; c) o promotor-assessor faz uma análise mensal das peças, emitindo uma manifestação sobre a adequação gramatical e jurídica; d) a cada trimestre é realizada uma visita de
inspeção, da qual o Corregedor-Geral elabora um relatório circunstanciado das informações observadas, cujas conclusões são anotadas nos assentamentos funcionais do membro; f) ao final de cada semestre, o Corregedor-Geral produz relatório
individualizado das atividades dos promotores de justiça em estágio probatório.
Neste relatório será emitido um conceito; g) se o conceito for insuficiente, poderá
ser instaurado "procedimento de monitoramento" com a finalidade de acompanhamento específico.
3. Atribuição de conceitos: sim. A Res. 1/13-CSMP, art. 6º, § 1º, prevê, quando da
21

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

elaboração do relatório semestral, que o Corregedor-Geral deverá emitir um conceito (ótimo, bom, regular ou insuficiente).
4. Avaliação psicológica ou psiquiátrica dos membros em estágio probatório: não
há previsão na legislação institucional. Apenas durante a fase do concurso é realizada a avaliação psicológica ou psiquiátrica.
5. Inspeção pessoal dos membros em estágio probatório: é realizada uma visita de
inspeção a cada trimestre (Res. 1/13-CSMP, art. 5º, § 2º). A visita é realizada diretamente pelo Corregedor-Geral acompanhado de um dos promotores-assessores.
Desta vista é elaborado relatório de visita e inspeção, no qual são analisados os
seguintes tópicos: a) dados gerais; b) regularidade do serviço; c) dados comple mentares; d) procedimentos judiciais e extrajudiciais vistos em inspeção; e) relacionamento com o magistrado; f) relacionamento com o Promotor de Justiça titular e
servidores da promotoria; e g) conclusões.
6. Acompanhamento da participação dos membros em estágio probatório em Plenários do Tribunal do Júri: não há.
7. Controle das causas suspensivas do vitaliciamento: todas as portarias referentes
aos afastamentos dos membros são remetidas à Corregedoria-Geral. Assim, são
anotados na ficha de rosto da pasta respectiva os períodos de efetivo exercício no
cargo.
8. Procedimento para impugnação ao vitaliciamento (fluxo): há previsão em dois
momentos distintos: a) a LC 79/13, art. 94, § 2º, prevê que dois meses antes do tér mino do biênio, o Corregedor-Geral encaminhará relatório circunstanciado ao
CSMP, propondo o vitaliciamento ou não do membro; b) o art. 12 da Res. 1/13CSMP prevê que, "a qualquer tempo, durante o período de estágio probatório, de
ofício ou por solicitação do Colégio de Procuradores, do Conselho Superior do Mi nistério Público ou do Corregedor-Geral, o Procurador-Geral, o Procurador-Geral
de Justiça poderá determinar a instauração de processo administrativo, visando à
exoneração do estagiário, em razão de fatos que comprometem seu desempenho
22
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funcional ou a dignidade da Instituição;".
9. Exame dos procedimentos de acompanhamento do estágio probatório: Para
cada membro em estágio probatório existem três pastas: a) uma pasta suspensa,
cuja folha de rosto é uma ficha contendo os dados de identificação, o "cálculo do
tempo para fins de vitaliciamento" e a "suspensão do prazo", consistente na anotação das licenças/afastamentos; b) uma pasta, autuada e registrada no protocolo
como procedimento, na qual são inseridas as "fichas de correição" e os "relatórios
de visitas e inspeções", com periodicidade trimestral. Todas as folhas são numeradas; e c) uma terceira pasta, também autuada e registrada no protocolo como procedimento administrativo, contento o "Relatório de Pronunciamento sobre o Estágio
Probatório" de cada membro vitaliciando. Todas as folhas estão numeradas e rubricadas.
10. Participação da Corregedoria-Geral no curso de formação dos membros: o
CEAF fica responsável pela formatação do chamado "treinamento" para os novos
promotores de justiça. A última turma (09/2015), composta de 4 membros, teve um
treinamento de uma semana. Foram palestras de diversas áreas de atuação, apresentação da estrutura da PGJ, ficando reservado para a Corregedoria apenas uma
tarde.
11. OBSERVAÇÕES: a) dos 11 membros que estavam em estágio probatório, 4 já
tiveram seu vitaliciamento encaminhados ao CSMP para deliberação. Dos 7 remanescentes, um tomou posse em 12/2013, dois tomaram posse em junho/2014 e
os outros quatro, em setembro/2015. Dos 80 membros ativos (11 procuradores e
69 promotores), cerca de 8% encontra-se em estágio probatório;
b) foram analisadas as pastas suspensas dos 11 promotores de justiça atualmente em estágio probatório: a) Samile Simões Alcolumbre de Brito (ingressou em
05/12/13); b) Christie Damasceno Girão (04/11/13); c) David Zerbini de Faria Soares (30/05/14); d) Thaysa Assum de Moraes (30/05/14); e) Manoel Edi de Aguiar
23
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Junior (04/11/13); f) Rodrigo Cesar Viana Assis (04/11/13); g) Rodrigo Celestino
Pinheiro Menezes (04/11/13); h) Clarisse Lindanor Alcântara (25/09/15); i) Benjamin Lax (25/09/15); j) Saullo Patrício Andrade (25/09/15); e k) Fabiano da Silveira
Castanho (25/09/15). Todas estão bem organizadas, contendo os atos (nomeação, designações, curso preparatório, licenças, convocações etc);
c) nos termos do referido artigo 51, XXIII da Lei Complementar n.° 79/13, o Con selho Superior do Ministério Público editou a Res. 1/13-CSMP, que alterou o regulamento de Avaliação dos Promotores de Justiça Substitutos em Estágio Probatório pelos órgãos da Administração Superior do Ministério Público do Estado do
Amapá. Em linhas gerais, a resolução em questão reproduz dispositivos da legislação estadual de regência, em especial aos critérios utilizados para avaliação do
Promotor de Justiça em estágio. Compete ao Corregedor-Geral 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 no âmbito do Conselho Superior.
d) não há prazo estabelecido por lei ou regulamento para o Conselho Superior de cidir sobre o vitaliciamento ou não. Se a decisão do CSMP for desfavorável à permanência ou confirmação na carreira, o interessado poderá, no prazo de 10 dias,
apresentar defesa escrita. Esgotado o prazo, com ou sem defesa, o CSMP reexaminará o processo de estágio, proferindo decisão definitiva pela maioria de seus
membros. Caberá recurso ao Colégio de Procuradores, no prazo de 10 dias, da
decisão desfavorável. Colégio de Procuradores de Justiça trinta (30) para decidir
eventual recurso. Observa-se que não é facultado ao Corregedor-Geral do Ministério Público recorrer das decisões do Conselho Superior que decidir pelo vitaliciamento contra a sua proposta de não vitaliciar. É recomendável que o Correge24

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

dor-Geral, assim, leve a efeito a impugnação do estágio probatório cerca de, no
mínimo, noventa (90) dias antes do transcurso do biênio;
e) não há, no histórico do Ministério Público do Estado do Amapá, notícia de não
vitaliciamento de Membro em estágio probatório;
f) não há avaliação psicológica ou psiquiátrica dos Promotores de Justiça ao longo do estágio probatório. Referida avaliação ocorre apenas por ocasião do concurso de ingresso, mas a Corregedoria-Geral não tem acesso ao conteúdo do laudo, que fica adstrito ao PGJ e à Comissão de Concurso;
g) há prévio curso de formação dos novos Promotores de Justiça. No último concurso, o curso teve uma semana de duração, sendo patrocinado pelo CEAF. Neste curso, a Corregedoria-Geral teve à sua disposição apenas uma tarde.

9. CORREIÇÕES E INSPEÇÕES
1. Inspeções (regulamentação interna e periodicidade): A LC 79/13, em seu art.
146, estabelece que a atividade funcional do membro do Ministério Público está
sujeita a inspeção permanente, visita de inspeção, correição ordinária e correição
extraordinária. As regras e os conceitos estão previstos nos arts. 147 a 148 da referida LC e nos arts. 37 a 69 do Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Amapá (aprovado pelo Colégio de Procuradores de
Justiça em sessão).
2. Correições (regulamentação interna e periodicidade): idem ao item acima
3. Metodologia de planejamento das inspeções e correições (sistema eletrônico,
relatório preliminar, etc.): as correições ordinárias nas promotorias de justiça são
realizadas anualmente. Em razão do clima (regime de chuvas), as promotorias do
interior que não têm acesso asfáltico são correicionadas no segundo semestre (a
25
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partir de agosto). As demais e as promotorias da capital são correicionadas preferencialmente no primeiro semestre de cada ano. Se for detectado alguma irregularidade, expede-se uma recomendação, fixando-se prazo para a regularização.
Se o correicionado não comprovar o atendimento da recomendação, a Corregedoria retorna ao local para realizar uma inspeção. A forma de divulgação e planejamento estão descritos nos arts. 43 e segs. do Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Amapá.
4. Acesso à sistema de controle e registro dos feitos judiciais e extrajudiciais: a
Corregedoria-Geral tem acesso através dos sistemas TUCUJURIS e URANO tem
acesso ao controle de movimentação de autos e às peças processuais produzidas pelos membros e anexadas aos referidos sistemas.
5. Aspectos avaliados nas inspeções e correições (residência na comarca, atendi mento ao público, observância aos prazos legais, atuação extrajudicial, controle
externo da atividade policial, controle dos Plenários do Tribunal do Júri, etc.): as
correições e inspeções são autuadas e protocoladas e os relatórios são encaminhados ao CSMP, ao Colégio de Procuradores de Justiça e ao PGJ. São analisados os aspectos previstos no art. 150, incs. I a V da LC 79/13. Não há avaliação
específica sobre atuação no Plenário do Tribunal do Júri.
6. Observações:
a) a inspeção permanente é exercida pelos Procuradores de Justiça, em relação
à atuação do membro do Ministério Público de primeiro grau, nos feitos judiciais e
administrativos sob seu exame na segunda instância. Incumbe ao Procurador de
Justiça, no exercício da inspeção permanente encaminhar relatório (formulário
próprio) ao Corregedor-Geral, sobre o que observar de irregular ou digno de elogio na atuação de membro do Ministério Público de primeiro grau. As observações do Procurador de Justiça, no exercício da inspeção permanente, serão anotadas na ficha funcional do respectivo Promotor de Justiça;
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b) já as inspeções e correições são determinadas pelo Corregedor-Geral. As
inspeções e correições ordinárias são determinadas de ofício e, as extraordinárias, de ofício ou por provocação dos demais órgãos da Administração Superior ou
de qualquer interessado. A inspeção dos serviços afetos aos Procuradores de
Justiça é realizada pelo Corregedor-Geral ou por delegatário;
c) o Corregedor-Geral encaminhará cópia do relatório da inspeção ou correição
ao Procurador-Geral de Justiça, ao Colégio de Procuradores de Justiça e ao Conselho Superior do Ministério Público;
d) a inspeção, segundo o Regimento Interno, consiste no comparecimento pessoal do Corregedor-Geral, ou, quando por este delegado, pelos Promotores de
Justiça Assessores da Corregedoria-Geral, no órgão sob inspeção, com a finalidade de verificar a organização administrativa, as condições de trabalho, a conduta
pessoal do Promotor de Justiça que estiver no exercício do cargo, seja titular ou
designado, e o desempenho qualitativo e quantitativo, judicial e extrajudicial, de
suas funções. As inspeções serão realizadas a cada ano, pelo menos;
e) a correição ordinária, por seu turno, será efetuada de ofício pelo CorregedorGeral, destinando-se a verificar a regularidade dos serviços, a metodologia adotada, a eficiência e pontualidade do membro do Ministério Público no exercício de
suas funções, o cumprimento de suas obrigações legais e das determinações e
recomendações. As correições ordinárias serão realizadas a critério do Corregedor-Geral e a cada ano. Concluído a correição, o Corregedor-Geral elaborará relatório circunstanciado e será levado ao conhecimento do Conselho Superior e
Colégio de Procuradores;
f) a correição extraordinária será realizada, sempre que houver necessidade,
pelo Corregedor-Geral, de ofício ou por solicitação dos demais órgãos da Administração Superior (exceto Ouvidoria). Aplica-se à correição extraordinária, no que
couber, o disposto na correição ordinária.
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g) o relatório de inspeção examina, também, a residência do membro do Ministé rio 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, não há exame das atas das
sessões realizadas.
h) foram realizadas as seguintes correições/inspeções:
- ano de 2012: 39 correições e 05 inspeções;
- ano de 2013: 42 correições e 01 inspeção;
- ano de 2014: 43 correições e 16 inspeções;
- ano de 2015: 46 correições e 27 inspeções.
i) o Corregedor-Geral informou que no passado já foram realizadas correições
nas Procuradorias de Justiça. No cronograma de correições de 2016 estão previstas, para março, correições nas 11 Procuradorias de Justiça.
DATA PROGRAMADA

PROMOTORIA

07/04/2015

1ª PJ de Macapá

08/04/2015

2ª PJ de Macapá

09/04/2015

3ª PJ de Macapá

09/04/2015

4ª PJ de Macapá

14/04/2015

5ª PJ de Macapá

14/04/2015

6ª PJ de Macapá

15/04/2015

7ª PJ de Macapá

15/04/2015

8ª PJ de Macapá

16/04/2015

9ª PJ de Macapá

16/04/2015

10ª PJ de Macapá

22/04/2015

11ª PJ de Macapá

22/04/2015

12ª PJ de Macapá
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DATA PROGRAMADA

PROMOTORIA
Execução Penal e

23/04/2015

Execução de Penas e Medidas Alternativas

24/04/2015

Juizado Especial Central

28/04/2015

Turma Recursal dos Juizados Especiais

28.04.2015

Juizado Especial de Fazenda Pública

26/05/2015- Portaria 005/2015-CGMP

PJ de Investigações Civis, Criminais e de Defesa da
Ordem Tributária

26/05/2015 – Portaria 005/2015-

GAECO/MPAP (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado)

05/05/2015

PJ da Infância e Juventude

06/05/2015

CAOP (Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude)

07/05/2015

PJ da Cidadania, Incapazes, Deficientes, Direitos
Constitucionais e Resíduos, Defesa da Saúde e da
Educação

27/05/2015 - Portaria nº 006/2015CGMP

Promotoria de Justiça da Educação de Macapá

18/06/2015- Portaria nº 006/2015CGMP

Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública

18/06/2015- Portaria nº 006/2015CGMP

MP Comunitário

28/05/2015 - Portaria nº 006/2015CGMP

PJ de Defesa da Mulher

23/06/2015- Portaria 007/2015-CGMP

PJ de Defesa do Consumidor

19/05/2015

PJ de Meio Ambiente, Conflitos Agrários, Habitação e
Urbanismo

15/06/2015 - Portaria 007/2015-CGMP

PJ de Defesa do Patrimônio Cultural e Público

ENTRÂNCIA FINAL – SANTANA
DATA PROGRAMADA

PROMOTORIA

24/06/2015 – Portaria 008/2015-CGMP

Promotorias Cíveis (1ª, 2ª e 3ª)
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03/06/2015

Juizado Especial

09/06/2015

PJ de Defesa da Mulher

10/06/2015

PJ Criminal e Tribunal do Júri

11/06/2015

PJ da Infância e Juventude

16/06/2015

PJ de Defesa do Meio Ambiente, da Ordem Urbanística e do Patrimônio Cultural

17/06/2015

PJ de Defesa do Patrimônio Público, da Cidadania e
do Consumidor

ENTRÂNCIA
INICIAL

DATA PROGRAMADA

PROMOTORIA

05/08/2015

MAZAGÃO

06/08/2015

PORTO GRANDE

13/08/2015

TARTARUGALZINHO

14/08/2015

FERREIRA GOMES

18/08/2015

SERRA DO NAVIO

19/08/2015

PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ

25/08/2015

CALÇOENE

26/08/2015

AMAPÁ

14 e 15/10/2015 – Portaria 009/2015CGMP

OIAPOQUE

20/10/2015 - Portaria 009/2015-CGMP

VITÓRIA DO JARI

21 e 22/10/2015 - Portaria 009/2015CGMP

LARANJAL DO JARI

CRONOGRAMA DE CORREIÇÕES 2016
PROCURADORIAS DE JUSTIÇA
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DATA PROGRAMADA

PROMOTORIA

03/03/2016

Procuradoria de Justiça – Procuradora Raimunda Clara Banha
Picanço

04/03/2016

Procuradoria de Justiça – Procurador Jair José de Gouvêa
Quintas

05/03/2016

Procuradoria de Justiça – Procuradora Maria do Socorro Milhomem Monteiro

10/03/2016

Procuradoria de Justiça – Procurador Fernando Luís França

11/03/2016

Procuradoria de Justiça – Procurador Marcio Augusto Alves

12/03/2016

Procuradoria de Justiça – Procuradora Judith Gonçalves Teles

17/03/2016

Procuradoria de Justiça – Procurador Nicolau Eládio Bassalo
Crispino

18/03/2016

Procuradoria de Justiça – Procurador Joel Sousa das Chagas

24/03/2016

Procuradoria de Justiça – Procurador Jayme Henrique Ferreira

25/03/2016

Procuradoria de Justiça – Procuradora Estela Maria Pinheiro
do Nascimento Sá

26/03/2016

Procuradoria de Justiça – Procuradora Maricélia Campelo de
Assunção

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
ENTRÂNCIA FINAL – MACAPÁ
DATA PROGRAMADA

PROMOTORIA

05/04/2016

1ª PJ de Macapá

06/04/2016

2ª PJ de Macapá

07/04/2016

3ª PJ de Macapá

07/04/2016

4ª PJ de Macapá

12/04/2016

5ª PJ de Macapá

12/04/2016

6ª PJ de Macapá

13/04/2016

7ª PJ de Macapá

13/04/2016

8ª PJ de Macapá

14/04/2016

9ª PJ de Macapá
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DATA PROGRAMADA

PROMOTORIA

14/04/2016

10ª PJ de Macapá

19/04/2016

11ª PJ de Macapá

19/04/2016

12ª PJ de Macapá
Execução Penal e

20/04/2016

Execução de Penas e Medidas Alternativas

26/04/2016

Juizado Especial Central

27/04/2016

Turma Recursal dos Juizados Especiais

27/04/2016

Juizado Especial de Fazenda Pública

28/04/2016

PJ de Investigações Civis, Criminais e de Defesa da
Ordem Tributária

28/04/2016

GAECO/MPAP (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado)

03/05/2016

PJ da Infância e Juventude

04/05/2016

CAOP (Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude)

05/05/2016

PJ de defesa dos Direitos Constitucionais

10/05/2016

Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública

10/05/2016

MP Comunitário

11/05/2016

PJ de Defesa da Mulher

12/05/2016

PJ de Defesa do Consumidor

17/05/2016

PJ de Defesa da Educação

18/05/2016

PJ de Meio Ambiente, Conflitos Agrários, Habitação e
Urbanismo

19/05/2016

PJ de Defesa do Patrimônio Cultural e Público

ENTRÂNCIA FINAL – SANTANA
DATA PROGRAMADA

PROMOTORIA

01/06/2016

Promotorias Cíveis (1ª, 2ª e 3ª)

02/06/2016

Juizado Especial
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07/06/2016

PJ de Defesa da Mulher

08/06/2016

PJ Criminal e Tribunal do Júri

09/06/2016

PJ da Infância e Juventude

14/06/2016

PJ de Defesa do Meio Ambiente, da Ordem Urbanística e do Patrimônio Cultural

15/06/2016

PJ de Defesa do Patrimônio Público, da Cidadania e
do Consumidor

ENTRÂNCIA
INICIAL
DATA PROGRAMADA

PROMOTORIA

02/08/2016

MAZAGÃO

03/08/2016

PORTO GRANDE

09/08/2016

TARTARUGALZINHO

10/08/2016

FERREIRA GOMES

16/08/2016

SERRA DO NAVIO

17/08/2016

PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ

23/08/2016

CALÇOENE

24/08/2016

AMAPÁ

21 e 22/09/2016

OIAPOQUE

04/10/2016

VITÓRIA DO JARI

05 e 06/10/2016

LARANJAL DO JARI

OBS: Calendário Sujeito à alterações.

10. RESOLUÇÕES DO CNMP
10.1. Controle Externo da Atividade Policial (Res. nº 20/CNMP): É realizado
pelo promotor-assessor Horácio Luis Bezerra Coutinho, com o apoio do assessor
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técnico Ualase das Graças Leite. O servidor relata que, a partir de abril ou maio
de 2015, o preenchimento e remessa dos relatórios passou a ser realizado exclusivamente pelo sistema próprio. O Doutor Horácio é quem faz a validação dos relatórios.
As visitas semestrais às unidades policiais tornaram-se obrigatória mediante alteração da Resolução CNMP n. 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 deste ano. Segundo relatório enviado pela Comissão
do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública,
o Estado do Amapá possui 46 unidades policiais cadastradas, dentre as quais 5
não tiveram os respectivos relatórios preenchidos.
Segundo o promotor-assessor Horácio, houve o cadastramento em duplicidade
das cinco unidades policiais que constam como pendentes. As visitas foram feitas
e os relatórios enviados e validados pela corregedoria local. Ocorre que existem
cinco unidades policiais com os nomes duplicados no sistema de resoluções do
CNMP. O assunto já foi objeto de cobrança pela Comissão do Sistema Prisional,
Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (Ofício-Circular n.°
20/2015/CSP/CNMP, de 31/08/15), respondido pelo Ofício n° 036/2015-CG/MPAP
do Corregedor-Geral.
No que concerne ao formulário de perícia criminal, existem cinco unidades, sendo
que houve o mesmo problema de duplicidade de unidade cadastrada (POLITEC
de Santana). Pelo promotor-assessor foi demonstrado no sistema do CNMP que
as demandas dirigidas ao CNMP não foram atendidas. O assunto já foi objeto de
demanda para o e-mail res20@cnmp.mp.br, obtendo-se a seguinte resposta: "atualizações realizadas com sucesso". Tiago de Carvalho Pereira assina a resposta
por parte do CNMP (14/07/15).
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10.2. Interceptação telefônica (Res. nº 36/CNMP): A informação sobre as interceptações telefônicas é prestada pelos membros ao preencher e o relatório de atividades mensal. Para tanto é utilizado o Sistema de Gerenciamento de Atividades
- SIGA. No âmbito da corregedoria local, a servidora cedida Cláudia Cibele Brito,
cujo órgão de origem é a Polícia Civil, é quem faz a totalização e alimenta o siste ma do CNMP.
10.3. Cronograma de inspeções e correições (Res. nº 43/CNMP): conforme
comprovado pelo Of. 45/2015-CG/MPAP, datado de 29/10/15, os cronogramas de
inspeções e correições de 2015 e 2016 foram encaminhados à Corregedoria Nacional e encontram-se no ANEXO III
10.4. 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 Amapá possui
apenas um estabelecimento prisional cadastrado (Instituto de Administração Penitenciária do Amapá - IAP).
Até março de 2015, a Res. 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 Res. 120/2015.
O relatório da Comissão refere que nos anos de 2014 e 2015, todos os meses
foram enviados formulários, muito embora, desde março desde ano, os relatórios
tenham passada a ter periodicidade trimestral, ou seja, o envio é obrigatório nos
meses de março, junho, setembro e dezembro, por forca da resolução 120/2015.
O último formulário enviado, com visita em outubro, que estava pendente de
validade pelo Corregedoria (tem prazo até 05/12/15), foi validado no dia 1º/12/15.
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10.5. Fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade (Res. nº 67/CNMP): Existem três unidades
de internação e uma de semiliberdade. As unidades de internação estão todas localizadas na capital. A única unidade de semiliberdade também está localizada na
capital. O controle da remessa dos relatórios de visita e a validação fica a cargo
do servidor Ualase. Segundo referido servidor, não há pendências.
Segundo o servidor, falta uma uniformização dos botões do sistema. Nas demais
resoluções, por exemplo, o botão "validar" já envia o formulário para o CNMP. Nas
Res. 67 e 71, além do botão "validar" existe outro botão "enviar". Sugere-se pa dronização de telas. Outra observação diz respeito à impressão de relatórios. Não
é possível imprimir relatório dos formulários já enviados, apenas dos que estão
pendentes.

10.6. Indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares (Res. nº 68/CNMP): Os prazos prescricionais não são indicados na capa
dos procedimentos disciplinares, conforme estabelecido pelo art. 2º na Res. 68 do
CNMP.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Segundo o Corregedor-Geral, atualmente,
existe

apenas

um

procedimento

disciplinar

sumário

em

tramitação

na

Corregedoria-Geral do MP-AP, sendo que, em despacho prolatado nos aludidos
autos, já foi determinado o cumprimento integral da Resolução nº 68 do CNMP,
atendendo-se tal providência e que já houve determinação para que todos, no
âmbito da Corregedoria-Geral do MP-AP, passassem a cumprir os termos da
sobredita Resolução.
10.7. Inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e
adolescentes (Res. nº 71/CNMP): Existem sete unidades de acolhimento no estado
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do Amapá. São três unidades localizadas na capital e quatro unidades no interior (Santana, com três, e Laranjal do Jari, tem uma). O controle da remessa dos relatórios de visita
e a validação fica a cargo do servidor Ualase. Segundo referido servidor, não há pendências.

10.8. Controle do exercício do magistério (Res. nº 73/CNMP): O Ministério Público do Estado do Amapá não dispõe de regramento interno próprio quanto ao exercício de
magistério por seus membros.

Ao preencher o relatório mensal no sistema URANO, o membro deve informar se
exerce o magistério. Caso a resposta seja positiva, o sistema abre outras perguntas para atender as informações solicitadas pela Res. 73.
O Ministério Público do Amapá, por meio do Of. 25/2015/CG/MPAP, datado de
10/06/15, comunicou que três membros exerciam o magistério naquela oportunidade.
As informações referentes a esta resolução foram prestadas pelo promotor-assessor Horácio.

11. EM RELAÇÃO A OUTRAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO
ÓRGÃO
11.1. Assentos funcionais: O controle é realizado pelo Departamento de
Recursos Humanos - DRH e pela Corregedoria-Geral. Existe na Corregedoria o
controle da atuação funcional de cada membro ativo (posse, exercício, lotações,
promoções,

remoções,

férias,

licenças,

punições,

elogios,

eventos

de

capacitação, designações etc.)
11.2. Expedição de atos, portarias e recomendações: há expedição de
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portarias, recomendações e atos conjuntos com o PGJ. Todos os atos são
publicados no Diário Eletrônico do MPAP
11.3. Controle de estagiários:
Não tem atribuições.
11.4. Controle disciplinar de servidores:
Não tem atribuição.
11.5. Manifestações nas autorizações de residência fora da comarca: a
Corregedoria-Geral

não

é

ouvida

previamente

nos

requerimentos

para

autorização fora da comarca de atuação. O Provimento 1/2008-PGJ, § 7º do art.
1º, prevê que a Corregedoria, "quando provocada", se manifestará no prazo de 10
dias. Na prática, como é facultativa a ouvida prévia, o órgão correcional apenas é
comunicado do deferimento do pedido.
11.6. Movimentação de quadro: as informações para fins de remoção ou
promoção são elaboradas manualmente em forma certidão. Não há controle
informatizado da ficha funcional dos membros.

11.7. Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas
pela Res. nº 74/CNMP: o PGJ solicitou o cadastramento de dois servidores para
o preenchimento. O assessor técnico da Corregedoria ficou responsável pelo
preenchimento da parte relativa à atuação funcional dos membros. Existe outra
servidora, lotada no Controle Interno, ficou responsável pela parte administrativa.
11.8. Relatório anual da Corregedoria. Se restringe à totalização dos dados
mensais estatísticos encaminhados pelos membros. Foi apresentado um relatório
de gestão referente à gestão de 2013. Fora este ano, apenas são publicados os
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dados estatísticos da atuação funcional dos membros.
11.9. Outras atividades exercidas pela Corregedoria-Geral:
No regimento interno da Corregedoria há previsão da possibilidade de presidir
PICs quando delegado pelo PGJ.
11.10. Observações da equipe de inspeção: quantidade de membros (11
Procuradores de Justiça e 69 Promotores de justiça)

12. PROPOSIÇÕES DA CORREGEDORIA NACIONAL

12.1. Quanto às atribuições e estruturas organizacionais. Considerando o que
já foi anotado anteriormente, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público que expeça RECOMENDAÇÃO para que o
Procurador-Geral de Justiça promova estudo para a modificação da LC 79/13: a)
no sentido de conferir ao Corregedor-Geral, entre outras atribuições, a legitimidade para recorrer das decisões do Conselho Superior do Ministério Público proferidas em procedimentos de natureza disciplinar, e b) para corrigir um equívoco na
LC 79/13, mais especificamente no inc. VIII do art. 31 que enumera como atribuição do Corregedor-Geral a possibilidade de aplicar “sanções administrativas, na
forma da lei”. Pela sistemática da LC do MPAP, os processos administrativos (sumário ou ordinário) são decididos pelo CSMP, cabendo ao PGJ a aplicação (execução) da pena, salvo os casos que exijam decisão judicial. A Corregedoria Nacional deverá, no prazo, de 60 dias, ser informada sobre as conclusões do referido
estudo.

12.2. Quanto à estrutura de pessoal do Órgão (item 3) – Considerando as
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constatações feitas pela equipe de inspeção, o quadro atual de servidores à
disposição da Corregedoria-Geral está adequado às suas atribuições. Entretanto,
a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério
Público que expeça RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça no
sentido de alterar a LC 79/13 para permitir que, pelo menos um dos PromotoresCorregedores tenha dedicação exclusiva para assessora o Corregedor-Geral.

12.3. – Quanto à estrutura física (item 4) – Diante do que foi constatado pela
equipe de inspeção, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário,
neste momento, o encaminhamento de proposição ao Plenário do CNMP.

12.4. – Quanto ao sistema de arquivo (item 5) – Diante do que foi constatado
pela equipe de inspeção, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário,
neste momento, o encaminhamento de proposição ao Plenário do CNMP.

12.5. – Quanto à estrutura de tecnologia da informação (item 6) –
Considerando o 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
de controle informatizado da vida funcional dos membros do Ministério Público,
incluindo informações sobre a instauração, tramitação e resultado dos
procedimentos de natureza disciplinar. A Corregedoria Nacional deverá ser
informada, no prazo de 60 dias, sobre as providências até então adotadas.

12.6. Quanto aos procedimentos disciplinares (item 7) – Diante do que foi
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constatado pela equipe de inspeção e dos esclarecimentos do Corregedor-Geral,
a Corregedoria Nacional entende que não é necessário, neste momento, o
encaminhamento de proposição ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério
Público.

12.7. Quanto ao estágio probatório (item 8.) – Considerando o que foi
constatado pela equipe de inspeção, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário
do Conselho Nacional do Ministério Público que expeça RECOMENDAÇÃO para
que o Procurador-Geral de Justiça promova estudo para a modificação da LC
79/13, em especial no sentido de: a) conferir à Corregedoria-Geral o papel de
protagonista no curso de formação oferecido ao Promotores de Justiça em
estágio probatório, participando ativamente da organização, escolha das palestras
e divisão do tempo entre PGJ e CGMP; b) alterar a LC 79/13, no seu art. 94,
introduzindo parágrafo que permita ao Corregedor-Geral recorrer das decisões do
CSMP que decidir pelo vitaliciamento contra a sua proposta de não vitaliciar; c)
alterar a LC 79/13, no § 2º do art. 84, para que o relatório circunstanciado
conclusivo da Corregedoria-Geral seja remetido ao CSMP 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 a Res. 1/13-CSMP; d) alterar o art.
11 da Res. 1/13-CSMP para estabelecer o prazo de 60 dias para o CSMP decidir
definitivamente sobre a confirmação ou não na carreira; e) explicitar na legislação
de regência que o Corregedor-Geral poderá, a qualquer tempo, ao longo do
estágio probatório, tomando conhecimento de fato apto a chancelar o não
vitaliciamento do Promotor de Justiça, levar a efeito a respectiva impugnação; f)
determinar a obrigatoriedade de avaliações psicológica ou psiquiátrica periódicas
dos membros em estágio probatório; e g) explicitar que os Promotores de Justiça
ao longo do estágio probatório necessitem realizar trabalhos perante o Plenário
do Tribunal do Júri.
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12.8. Quanto às Correições e Inspeções (item 9) – Diante do que foi constatado
pela equipe de inspeção e dos esclarecimentos do Corregedor-Geral, a
Corregedoria Nacional entende que não é necessário, neste momento, o
encaminhamento de proposição ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério
Público.

12.9. Quanto ao controle externo da atividade policial – Resolução nº
20/CNMMP (item 10.1) - Diante do que foi constatado pela equipe de inspeção e
dos esclarecimentos do Corregedor-Geral, a Corregedoria Nacional entende que
não é necessário, neste momento, o encaminhamento de proposição ao Plenário
do Conselho Nacional do Ministério Público.

12.10. Quanto às interceptações telefônicas- Resolução nº 36/CNMP (item
10.2) - Diante do que foi constatado pela equipe de inspeção e dos
esclarecimentos do Corregedor-Geral, a Corregedoria Nacional entende que não
é necessário, neste momento, o encaminhamento de proposição ao Plenário do
Conselho Nacional do Ministério Público.

12.11. Quanto ao cronograma de inspeções e correições – Resolução nº
43/CNMP (item 10.3) – Diante do que foi constatado pela equipe de inspeção e
dos esclarecimentos do Corregedor-Geral, a Corregedoria Nacional entende que
não é necessário, neste momento, o encaminhamento de proposição ao Plenário
do Conselho Nacional do Ministério Público.

12.12. Quanto às Inspeções em estabelecimentos prisionais- Resolução nº
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56/CNMP (item 10.4) – Diante do que foi constatado pela equipe de inspeção e
dos esclarecimentos do Corregedor-Geral, a Corregedoria Nacional entende que
não é necessário, neste momento, o encaminhamento de proposição ao Plenário
do Conselho Nacional do Ministério Público.

12.13.

Quanto às fiscalizações em unidade de cumprimento de medidas

socioeducativas de internação e semiliberdade – Resolução nº 67/CNMP
(item 10.5.) – Diante do que foi constatado pela equipe de inspeção e dos
esclarecimentos do Corregedor-Geral, a Corregedoria Nacional entende que não
é necessário, neste momento, o encaminhamento de proposição ao Plenário do
Conselho Nacional do Ministério Público.

12.14. Quanto à indicação dos termos e prazos prescricionais em
procedimentos disciplinares – Resolução nº 68/CNMP (item 10.6) – A equipe
de inspeção constatou que os prazos prescricionais não estavam sendo indicados
na capa dos procedimentos disciplinares, conforme estabelecido pelo art. 2º da
Res. 68 do CNMP. O Corregedor-Geral esclareceu que, atualmente, existe
apenas um procedimento disciplinar sumário em tramitação, cujo prazo
prescricional já foi anotado na capa. Assim, a Corregedoria Nacional entende que
não é necessário o encaminhamento de proposição ao Plenário do Conselho
Nacional do Ministério Público.

12.15. Quanto à inspeção dos serviços de acolhimento institucional para
crianças e adolescentes – Resolução nº 71/CNMP (item 10.7) - Diante do que
foi constatado pela equipe de inspeção e dos esclarecimentos do CorregedorGeral, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário, neste momento, o
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encaminhamento de proposição ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério
Público.

12.16. Quanto ao exercício do magistério – Resolução nº 73/CNMP (item
10.8) - Diante do que foi constatado pela equipe de inspeção e dos
esclarecimentos do Corregedor-Geral, a Corregedoria Nacional entende que não
é necessário, neste momento, o encaminhamento de proposição ao Plenário do
Conselho Nacional do Ministério Público.

12.17 – Quanto aos assentos funcionais (item 11.1) – idem ao item 12.5 acima.

12.18. – Quanto à expedição de atos, portarias e recomendações (item 11.2) Diante do que foi constatado pela equipe de inspeção e dos esclarecimentos do
Corregedor-Geral, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário, neste
momento, o encaminhamento de proposição ao Plenário do Conselho Nacional do
Ministério Público.

12.19. Manifestações em procedimentos de autorização de residência fora
da comarca (item 11.5) - Diante do que foi constatado pela equipe de inspeção e
dos esclarecimentos do Corregedor-Geral, a Corregedoria Nacional entende que
não é necessário, neste momento, o encaminhamento de proposição ao Plenário
do Conselho Nacional do Ministério Público.

12.20. Quanto à movimentação de quadro (item 11.6) – idem ao item 12.5
acima.
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12.21. Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações
requeridas pela Res. nº 74/CNMP (item 11.7) - Diante do que foi constatado pela
equipe de inspeção e dos esclarecimentos do Corregedor-Geral, a Corregedoria
Nacional entende que não é necessário, neste momento, o encaminhamento de
proposição ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público.

12.22. Relatório anual da Corregedoria (item 11.8) - Diante do que foi
constatado pela equipe de inspeção e dos esclarecimentos do Corregedor-Geral,
a Corregedoria Nacional entende que não é necessário, neste momento, o
encaminhamento de proposição ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério
Público.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS
13.1. 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 Amapá 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.

13.2. A Corregedoria Nacional agradece o imprescindível apoio dos membros do
Conselho Nacional do Ministério Público e a inestimável colaboração, empenho e
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dedicação dos membros auxiliares e servidores do CNMP, sem os quais este
trabalho não teria sido realizado.

Brasília, 07 de janeiro 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° 71, de 03 de maio de 2016 instaurou o procedimento de inspeção nos órgãos de controle
disciplinar das unidades do Ministério Público do Estado do Tocantins, 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 0.00.000.000329/2016-46, para
organização dos documentos. A execução da inspeção ocorreu conforme seu planejamento e foi realizada
nos dias 29 e 30 de junho 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, 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 será eleito pelo Colégio de Procuradores de Justiça, por voto uninominal e secreto, para
mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução, observado, neste caso, o mesmo procedimento.
2.1. Atribuições. Segundo o artigo 39 da Lei Complementar 51, de 02 de janeiro de 2008, incumbe ao
Corregedor-Geral do Ministério Público, dentre outras atribuições:
I - integrar, como membro nato, o Colégio de Procuradores de Justiça e o Conselho Superior do
Ministério Público;
II - realizar correições e visitas de inspeção nas Promotorias de Justiça;
III - realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, quando autorizado nos termos desta Lei
Complementar, remetendo relatório reservado ao Conselho Superior do Ministério Público;
*IV- instaurar e presidir sindicância;
*Inciso IV com redação determinada pela Lei Complementar nº 106, de 18/5/2016.
*Inciso IV com redação determinada pela Lei Complementar nº 52, de 29/04/2008
IV - instaurar e presidir sindicância, inquérito administrativo e processo administrativo, nos termos do
artigo 194 desta Lei Complementar;
*V - propor instauração de processo administrativo mediante súmula de acusação ao Conselho
Superior do Ministério Público;
*Inciso V com redação determinada pela Lei Complementar nº 106, de 18/5/2016.
*Inciso V com redação determinada pela Lei Complementar nº 52, de 29/04/2008
V - propor instauração de processo administrativo mediante súmula de acusação ao Conselho Superior
do Ministério Público, nos termos do artigo 194 desta Lei Complementar;
VI - remeter ao Conselho Superior do Ministério Público relatório circunstanciado sobre a atuação
pessoal e funcional dos Promotores em estágio probatório, propondo, se for o caso, o não
vitaliciamento;
VII - fazer recomendações, sem caráter vinculativo, a órgão de execução, em assuntos pertinentes às
suas atribuições;
VIII - determinar e superintender a organização dos assentamentos relativos às atividades funcionais e
à conduta dos membros do Ministério Público e dos estagiários, coligindo todos os elementos
necessários à apreciação de seu merecimento;
*IX - expedir atos visando à regularidade e ao aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público, nos
limites de suas atribuições;
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*Inciso IX com redação determinada pela Lei Complementar nº 52, de 29/04/2008 IX - expedir atos,
visando à regularidade e ao aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público, nos limites de suas
atribuições;
*X - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça, na primeira quinzena de fevereiro, relatório com
dados estatísticos sobre as atividades das Procuradorias e Promotorias de Justiça, relativas ao ano
anterior;
*Inciso X com redação determinada pela Lei Complementar nº 52, de 29/04/2008
X - apresentar, ao Procurador-Geral de Justiça, na primeira quinzena de fevereiro, relatório com dados
estatísticos sobre as atividades das Procuradorias e Promotorias de Justiça, relativas ao ano anterior;
XI - remeter aos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público informações
necessárias ao desempenho de suas atribuições;
XII - dirigir e distribuir os serviços da Corregedoria-Geral;
XIII - organizar o serviço de estatística das atividades do Ministério Público;
XIV - requisitar das Secretarias do Tribunal de Justiça, da Justiça Militar ou de qualquer repartição
judiciária, cópias de peças referentes a feitos judiciais, certidões ou informações;
XV - firmar Termo de Ajuste de Conduta em matéria disciplinar.
§ 1º. Dos assentamentos de que trata o inciso VII, do caput deste artigo, deverão constar
obrigatoriamente:
a) anotações sobre os relatórios e respectivos conceitos emitidos no período de estágio probatório do
Promotor de Justiça, enviados à Corregedoria-Geral do Ministério Público;
b) as referências constantes de pedido de inscrição do interessado no concurso de ingresso;
c) as anotações resultantes da fiscalização permanente dos Procuradores de Justiça e as referências
em julgados dos Tribunais por eles enviadas;
d) as observações ou recomendações feitas em correições ou vistorias;
e) outras informações pertinentes.
§ 2º. As anotações a que se refere a alínea “c” do parágrafo anterior, quando importarem em
demérito, serão inicialmente comunicadas ao membro do Ministério Público interessado, que poderá
apresentar justificativa no prazo de 30 (trinta) dias.
§ 3º. Se a justificativa não for aceita, o interessado poderá recorrer ao Colégio de Procuradores de
Justiça, no prazo de 3 (três) dias e, somente com o desprovimento do recurso, poderá ser feita a
anotação no seu prontuário.

2.2. Regimento Interno. Além da fixação legal das atribuições da Corregedoria-Geral pela LC 51/2008, o
órgão dispõe de Regimento Interno (Resolução CSMP nº 010/2015).
2.3. Estrutura Organizacional. A Corregedoria-Geral está organizada de acordo com o disposto no art. 3º
do Regimento Interno, da seguinte forma:
“Art. 3º. O Gabinete do Corregedor-Geral será composto pelos seguintes órgãos de
Assessoramento e de Apoio Administrativo, encarregados de assegurar o funcionamento e
as atividades da Corregedoria-Geral do Ministério Público.
I – Chefia de Gabinete;
II – Assistência de Gabinete;
III – Assessoria Jurídica;
IV – Assessoria Técnica;
V – Secretaria.”
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3. Corregedor-Geral
O Corregedor-Geral do Ministério Público do Tocantins, Procurador de Justiça, João Rodrigues Filho, que
assumiu o cargo de Corregedor-Geral 12/12/2014; 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 procedimento administrativo disciplinar; cumpre expediente das 09h00 às 12h00 e das
14h00 às 18h00.

4. Subcorregedor-Geral
A Subcorregedora-Geral, Leila Costa Vilela Magalhães, que substitui o Corregedor-Geral nos seus
afastamentos e impedimentos, foi nomeada pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do § 3º do art.
36 da Lei Complementar nº 51/2008.

5. Promotores Corregedores
5.1. Octahydes Ballan Junior (3ª Promotoria de Justiça de Porto Nacional). Assumiu o órgão em
15/12/2014 (é do concurso de 2004); reside na localidade de lotação; participa de curso de
aperfeiçoamento (Mestrado em Direito e Políticas Públicas – Centro Universitário de Brasília), não exerce
o magistério nem a advocacia, não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo
disciplinar; cumpre expediente diariamente, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00.
Observação: A função de Promotor Corregedor é com prejuízo das atribuições.
5.2. Pedro Evandro Vicente Rufato (titular da 2ª Promotoria de Justiça Cível de Gurupi). Assumiu o órgão
em 29/05/2015 (é do concurso de 2004); reside na comarca de lotação; atualmente não participa de curso
de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a
procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente diariamente de 09h00 às 12h00 e das 14h00
às 18h00.
Observações. A partir do ano de 2015 a Corregedoria voltou a contar com a presença de PromotoresCorregedores.
Em atendimento à solicitação do Corregedor-Geral, procedemos a correção do horário de expediente do
Promotor Corregedor Pedro Evandro de Vicente Rufato.

6. Estrutura de Pessoal
6.1. Estrutura de pessoal do Órgão: A equipe da Corregedoria-Geral é assim composta:
Francine Elaine D. L. M. Benevides Bezerra

Chefe de Gabinete

Fernando Valadares Torres Correia

Assessor Jurídico

Alderina Mendes da Silva

Assessora Jurídica

Juliana Silva Marinho Guimarães

Assessora Jurídica

Flávia Mineli Pimenta

Assessora Técnica

Luíza Alves de Sousa,

Secretária da Corregedoria
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Adriany Paula Pereira Silva Vieira

Assistente de Gabinete

Egiane Aparecida Gonçalves Moraes

Assistente de Gabinete

Joaquim de Oliveira Maciel Neto

Motorista de Representação

A força de trabalho da Corregedoria-Geral acima nominada é incrementada, ainda, com 04 servidores
oriundos do gabinete do Corregedor-Geral enquanto Procurador de Justiça

7. Estrutura Física
A Corregedoria-Geral está possui a seguinte estrutura: 1 sala individual do Corregedor-Geral com 1
banheiro, 1 sala individual para cada Promotor-Corregedor, 1 sala para recepção que abriga o Chefe de
Gabinete e 1 Assistente de Gabinete e 1 sala para secretaria que acomoda os demais servidores.

8. Sistemas de Arquivo
Sistemas de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos). Os arquivos e procedimentos são
armazenados em armários próprios, sendo o controle dos procedimentos realizado por meio de tabela
eletrônica. Quanto ao controle dos arquivos, desde agosto de 2015 são registrados, controlados e
tramitados por meio do Sistema e-Doc (Documentos Eletrônicos). Não há servidor no MPTO na área de
arquivologia. Não há tabela de temporalidade.

9. Estrutura de Tecnologia da Informação
Estrutura de Tecnologia da Informação: No MPTO existem os seguintes sistemas para atividade-fim: eProc (do Poder Judiciário com funcionalidades para a Corregedoria, tais como a emissão de relatórios
estatísticos e de prazos processuais individualizados por membro); RAF - Relatório de Atividades
Funcionais e o e-Ext (extrajudicial, com previsão de implantação em setembro/2016). Na atividade-meio, a
corregedoria tem à disposição os seguintes sistemas: e-Doc (protocolo-geral com gestão eletrônica de
documentos); Plataforma Moodle para avaliação do estágio probatório; Athenas (vários módulos, tais
como RH, férias, licenças, declaração de bens e renda, requerimentos em geral, etc.). Também existe o
Arquimedes (teve vários módulos descontinuados) que ainda gerencia algumas funcionalidades como o
RAF.

10. Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional
Regimento Interno da Corregedoria-Geral - RICGMPTO. Ato CGMP nº 1/2016 - Regulamenta a Inspeção.

11. Procedimentos Disciplinares
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11.1. Espécies de procedimentos investigatórios prévios: Pedido de Providências (LC 51/08) ou Pedido de
Explicações (RICGMPTO). Trata-se do mesmo procedimento com nomes diferentes. Atualmente tramitam
com o nome "pedido de explicações".
11.2. Espécies de procedimentos disciplinares: Sindicância (tramita na Corregedoria) e Processo
Administrativo Disciplinar (cuja tramitação ocorre no Conselho Superior do Ministério Público). O
Corregedor-Geral oferece a Súmula Acusatória (com os mesmos requisitos de uma denúncia). No CSMP,
depois de distribuída a um relator, a Súmula pode ser recebida ou não. Se recebida, instaura-se o PAD e
interrompe a prescrição.
11.3. Sistema de controle interno sobre as decisões disciplinares e aplicação de penalidade: Da decisão
de arquivamento proferida pelo Corregedor no Pedido de Explicações não há recurso previsto na LC 51/08
ou no RICGMPTO. Da decisão do Corregedor-Geral que decide sobre a instauração (ou não) de sindicância
também não cabe recurso. Da decisão monocrática que recebe ou rejeita a Súmula de Acusação cabe
recurso ao Pleno do CSMP (LC 51/08, art. 34, inc. XXIV, e art. 219). Da decisão proferida pelo CSMP que
condena ou absolve no PAD, cabe recurso ao Colégio de Procuradores (LC 51/08, art. 20, inc. VIII, letra
"b", e RICPJ, art. 15, inc. XXX, letra "b").
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:

AUTOS CSMP nº 024/2015
de
cópia
da
(trata-se
Sindicância
nº
20/14).
Apuração de ilícito penal por
suposto crime contra a fé
pública.
Objeto: No bojo da Sindicância, o CG determinou o encaminhamento de cópia ao Procurador-Geral de
Justiça para apuração de crime contra a fé pública envolvendo a promotora de justiça, por ela ter
supostamente adulterado documentos públicos para turbar o trabalho da Corregedoria (evento ocorrido
em 30.6.15).
Data dos fatos:
março de 2015 (data que a
inspeção da Corregedoria
local fez a inspeção e
detectou
várias
irregularidades)
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:
3.8.15 (data que a PGJ foi
comunicada pelo CG)
Data da instauração:
o feito foi encaminhado pelo
Corregedor Geral.
Principais andamentos processuais: Em 4.8.15 os autos foram remetidos ao PGJ, que encaminhou o caso
para o Subprocurador Geral e Justiça, Dr. Jose Omar de Almeida Júnior, em face do impedimento do PGJ por
ter sido o Corregedor a época dos fatos. O Sub arquivou o fato criminal por conduta atípica (1.12.15 – 324).
Corregedor interpõe recurso ao Colégio de Procuradores em 27.4.16, pugnando pela aplicação analógica do
artigo 28 do CPP ou subsidiariamente a suspensão do arquivamento até julgamento final do PAD. Em
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23.5.16 o feito foi remetido para a Relatora, Procuradora Leila da Costa Vilela Magalhães. Em 28.6.16, a
Procuradora profere decisão deferindo o processamento do feito.
Observações: há informação de que a promotora responde a PAD por esses mesmos fatos (anotado em
formulário);
***Durante a análise dos feitos da Assessoria Criminal do PGJ, observou-se a existência do processo
Arquimedes 2015/12054, cujo objeto é idêntico ao apurado nos autos deste formulário, que trata da
prática de crime por suposta falsificação de documento público
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: instaurar RD para acompanhar o julgamento do
recurso no Colégio de Procuradores e pedir para a Assessoria Criminal do PGJ averiguar possível bis in idem
do feito 2015/13054 com o feito CSMP n. 024/2015 (trata-se de cópia da Sindicância n. 20/14), Obs: ao
rever os termos, percebi que o número deste procedimento é idêntico ao número do procedimento
disciplinar analisado e que envolve os mesmos fatos. Sugiro confirmação do número com a Assessoria
Criminal do MPTO.

2 – Número de registro e classe:
AUTOS CSMP n. 026/2016
Objeto: Correição local constatou quantidade excessiva de procedimentos sem andamento na 28
Promotoria de Justiça de Palmas titularizada pelo PJ, além de diversas outras irregularidades na tramitação
dos feitos naquela Promotoria – 119, V, VII, X e XV da LC 51/08.
Data dos fatos:
anteriores a março de 2015
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:
3.3.15 (data da Correição)
Data da instauração:
10.5.16 (apresentação da
Súmula de Acusação a partir
do relatório de Correição)
Principais andamentos processuais: Súmula de Acusação em 10.5.16; Autos distribuídos ao Conselheiro
relator Alcir Raineri Filho em 27.6.16.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: instaurar RD para acompanhar o caso.

3 – Número de registro e classe:

Processo Administrativo
Disciplinar n. 007/2014
Data da instauração:
22.06.2012
Observações: No dia 13 de junho de 2011, foi instaurado inquérito administrativo para apurar a prática de
vários fatos relacionados a prática de ilícito contra a administração pública, tais como recebimento de
propinas, dentre outros, pelo Promotor de Justiça de Dianópolis, Dr. Rodrigo Barbosa Garcia Vargas.
No dia 22 de junho de 2012, o Conselho Superior do Ministério Público do Tocantins instaurou, à
unanimidade, processo administrativo disciplinar contra aludido Membro do Ministério Público (fls.
98/105).
No dia 13 de fevereiro de 2013, após a instrução do feito, o CSMPTO decidiu pelo acolhimento da súmula
de acusação com o objetivo de encaminhar-se os autos ao Procurador-Geral de Justiça para o ajuizamento
da ação civil pública para a perda de cargo (fls. 1830/1855).
No dia 17 de agosto de 2015, o Colégio de Procuradores de Justiça manteve a decisão do CSMPTO (ata de
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fls. 2201/2213).
No dia 27 de junho de 2016, o Procurador-Geral de Justiça ajuizou ação civil pública para a decretação da
perda do cargo vitalício do Promotor de Justiça, Dr. Rodrigo Barbosa Garcia Vargas (inicial às fls.
2215/2235), que foi distribuída à Des. Etelvina Maria Sampaio Felipe (fls. 2237/2238).
Considerando a propositura da ação civil pública e nos termos do art. 208 da LOMPTO, o Procurador-Geral
de Justiça, no dia 27 de junho de 2016, determinou o afastamento do processado do exercício de suas
funções (fls. 2239/2240).
No caso dos autos, esta Corregedoria Nacional verificou o manifesto atraso no julgamento do recurso pelo
Colégio de Procuradores (atraso de um ano e seis meses) e no ajuizamento da ação de perda de cargo pelo
Procurador-Geral de Justiça (mais de dez meses).
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Acompanhamento pela Corregedoria Nacional da
tramitação da ação de perda de cargo.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). Em relação ao Proc. Administrativo Disciplinar nº 007/2014, a
Corregedoria Nacional pontuou manifesto atraso no julgamento, no âmbito dos Órgãos Colegiados (CSMP e
CPJ), bem como “no ajuizamento da ação para a perda de cargo por parte do Procurador-Geral de Justiça”.
Inegavelmente o trâmite do referido processo estendeu-se além do legalmente previsto, entretanto, longe de
buscar justificar a delonga ocorrida, necessário e oportuno registrar intercorrências 1 no trâmite, ademais tratase de situação inédita no âmbito dos Órgãos Superiores.
Em especial, quanto o retardamento para a propositura da ação civil pública para perda de cargo por este
Procurador-Geral de Justiça, cumpre esclarecer que ao analisar os autos, verificou-se que a Súmula Acusatória,
fundava-se nas mesmas condutas ilícitas e fatos que estavam sendo apurados no Procedimento Investigatório
Criminal, instaurado através da Portaria nº 05/2011/PI/PGJ.
Assim, este Procurador-Geral, por cautela, priorizou o trâmite das investigações criminais para evitar discussões
acerca da materialidade e autoria do ilícito penal atribuído ao Promotor de Justiça, até porque a Súmula
Acusatória baseou-se no inciso I, § 1º, do art. 38, da Lei nº 8.625/932 que autoriza o ajuizamento da
competente ação quando há “prática de crime incompatível com o exercício do cargo, após decisão judicial
transitada em julgado.”
Além disso, a referida peça acusatória atribuiu os crimes de concussão e corrupção passiva, todavia, o
procedimento criminal, concluiu que os mesmos fatos, na verdade, configuravam o delito de tráfico de
influência.
Desse modo, “ o atraso substancial no ajuizamento da ação para a perda de cargo”, mencionado no Relatório
Preliminar de Inspeção, não decorreu de negligência ou incúria deste Procurador-Geral no cumprimento do
mister quanto aos deveres assumidos.

4 – Número de registro e classe:

Processo Administrativo
Disciplinar n. 017/2015
Data da instauração:
13.08.2015
Observações: No dia 13 de agosto de 2015, o Conselho Superior do Ministério Público instaurou processo
administrativo disciplinar contra o Promotor de Justiça, Dr. Adriano César Pereira das Neves, em virtude de

1

Pedidos de vista, inquirição de várias testemunhas, questões de ordem suscitadas, redesignação do julgamento devidamente justificado, interposição de
recurso, dentre outros.

2

Art. 38. Os membros do Ministério Público sujeitam-se a regime jurídico especial e têm as seguintes garantias: § 1º O membro vitalício do Ministério Público
somente perderá o cargo por sentença judicial transitada em julgado, proferida em ação civil própria, nos seguintes casos: I - prática de crime incompatível
com o exercício do cargo, após decisão judicial transitada em julgado;
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suposto descumprimento do dever funcionais de atuar com zelo, além de exceder, sem justo motivo, os
prazos processuais previstos em lei.
Atualmente, o feito encontra-se na fase de julgamento, estando com vistas à Conselheira, Dra. Leila da
Costa Vilela Magalhães, após o relator apresentar voto pela absolvição do acusado (f. 658)
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Supervisão pela Corregedoria Nacional da tramitação
do presente processo administrativo disciplinar, mesmo porque sua deflagração se deu em virtude de
inspeção geral realizada pela própria CN-CNMP.

5 – Número de registro e classe:

Processo Administrativo
Disciplinar n. 009/2012
Data da instauração:
Observações: Os presentes autos tratam de processo administrativo disciplinar instaurado para apurar a
conduta do Promotor de Justiça, Dr. Lucídio Bandeira Dourado, que foi autorizado a cursar mestrado na
PUC/SP, tendo ficado afastado das funções ganhando subsídios durante os anos de 2006 e 2007 e, apesar
disso, não teria concluído o curso.
No dia 13 de novembro de 2014, o Conselho Superior do MP/TO julgou improcedente o PAD, isentando o
processado de responsabilidade disciplinar.
Muito embora já tenha se esgotado o prazo de 01 (um) ano para a eventual propositura de revisão de
processo administrativo disciplinar perante o Conselho Nacional do Ministério Público, afigura-se
extremamente relevante a solicitação de cópia dos autos para a realização de estudo sobre a possibilidade
de eventual formulação de Procedimento de Controle Administrativo (PCA) perante o Plenário do CNMP
com o objetivo de rever a decisão proferida nos autos CPJ n. 018/2012, que isentou o processado de
restituir ao erário os valores dos vencimentos relativos ao período de afastamento.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Instauração de eventual PCA seria importante para
obter a indenização do MPTO pela ausência do processado durante o período de afastamento, tendo em
conta que ele deixou de cumprir o requisito legal de comprovação do aproveitamento do curso (art. 189,
III, LC Estadual n. 12/96), uma vez que não concluiu o mestrado.

6 – Número de registro e classe:

Pedido de Remoção por
Interesse Público n. 17/2016
Data da instauração:
Observações: No dia 12 de junho de 2014, o Corregedor-Geral requereu a remoção por interesse público
a
do Promotor de Justiça, Dr. Rodrigo Barbosa Garcia Vargas, por conta de irregularidades constadas na 2
Promotoria de Justiça de Dianópolis/TO, do qual é titular.
No dia 10 de junho de 2016, o Conselheiro Superior determinou o arquivamento da representação (fls.
710/719).
Contra essa decisão, no dia 16 de maio de 2016, a Corregedoria-Geral do MPTO interpôs recurso ao
Colégio de Procuradores de Justiça, estando atualmente pendente de julgamento.
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No caso, constata-se a patente demora no julgamento do pedido pelo Conselho Superior.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Instauração de procedimento junto à Corregedoria
Nacional para acompanhamento do feito.

7 – Número de registro e classe:

AUTOS CSMP n. 024/2015 e
014 CPJ (Sindicância n.
20/14).
Objeto: Diversas irregularidades detectadas em vários procedimentos em inspeção realizada pelo CNMP –
119, V e XV da LC 51/08.
Data dos fatos:
anteriores a novembro de
2013 (data em que o CNMP
inspecionou a promotoria)
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:
novembro de 2014
Data da instauração:
4.11.14
Principais andamentos processuais: Portaria da Sindicância 4.11.14 Decisão do Corregedor em 30.6.15
encaminhando cópia ao PGJ para apuração criminal e afastando a promotora das funções; Súmula de
Acusação em 30.6.15; Em 4.8.15 os autos foram remetidos ao PGJ, que encaminhou o caso para o
Subprocurador Geral e Justiça, Dr. Jose Omar de Almeida Júnior, em face do impedimento do PGJ por ter
sido o Corregedor a época dos fatos; o CSMPTO nao referendou o afastamento da Promotora em sessão
extraordinária de 12.8.15; Recurso do CG ao Colégio de Procuradores em 17.8.15, pugnando pela suspeição
do Procurador Alcir Raineri Filho, também pela nulidade da sessão, por não convocação de suplente e pela
reforma da decisão que não referendou o afastamento; Contra razoes em 25.8.15; Em 27.8.15 autos
enviados ao Colégio para apreciação do Recurso; Voto da Conselheira Vera Nilva Alveres Rocha Lira em
5.11.15 nao referendando o afastamento; vista do Conselheiro José Omar que acompanhou a relatora em
7.3.16; na sessao do dia 19.4.16 ia ser julgada a exceção de suspeição, mas na sessao foram alegadas outras
supeições; Os incidentes foram resolvidos e o último andamento dos autos é uma certidão de 27.6.16 em
que o CSMPTO deliberou pelo curso normal dos autos.
Constatação:
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Instaurar RD para acompanhar o andamento do feito,
em especial o acolhimento ou não da Súmula de Acusação por parte do CSMPTO, com consequente
instauração do PAD.

8 – Número de registro e classe:

CSMP 019/2015 (Sindicância
n. 5/14)
Objeto: Inobservância de cumprimento dos deveres do cargo, em virtude de não ter a PJ exercido o
Controle Externo da Atividade Policial na Comarca de Palmas/TO, situação inclusive detectada pela
inspeção do CNMP.
Data dos fatos:
desde abril de 2011
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:
outubro de 2014, a partir da
comunicação do relatório de
inspeção do CNMP
Data da instauração:
30.10.14 (data de instauração
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da Sindicância)
Principais andamentos processuais: Súmula de Acusação em 19.5.15; Instauração do PAD em 15.6.15. Voto
do Conselheiro Alcir julgando improcedente o PAD em 19.4.16; Recurso do CG para o Colégio de
Procuradores em 16.5.16. Autos recebido no Colégio em 9.6.16.
Constatação: Inicialmente, o Relator no CSMPTO tinha proposto a realização de um TAC disciplinar (há
previsão na lei) com a PJ, mas como o Conselho não acatou, o Relatar acabou julgando improcedente a
sumula de acusação. O CG foi muito incisivo quanto à existência da falta funcional.
Observações: No mesmo sentido são os autos CSMPTO 015/14 (Sindicancia 007/14) em que é processado o
promotor de justiça FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA FILHO (chefe de gabinete do PGJ). Quanto a este
caso, é de rigor tb a instauração de RD para supervisão do PAD.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: instaurar RD para acompanhar o julgamento pelo
Colégio de Procuradores. Quanto ao fato similar (vide observações), instaurar RD com o mesmo objetivo.
Em atendimento à solicitação do Corregedor-Geral, procedemos a correção o objeto do processo acima
realizado (onde constava Comarca de Figueirópolis consta agora Comarca de Palmas).

9 – Número de registro e classe:

AUTOS CSMP n. 013/2014
(inquérito 001/2013).
Objeto: No bojo do inquérito administrativo 001/2013, apurou-se a utilização do cargo para tentar
inviabilizar o evento de reinauguração do Parque Agostina, em Miracema, para favorecer a realização de
outra festa na Boate Antares, de propriedade de Fabiano Lino Ribeiro, na mesma data. Infração aos artigos
119, I e V; 120, I, 124, VI e VIII da LC 51/08.
Data dos fatos:
provavelmente em maio de
2013
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:
Data da instauração:

10.5.13
13.5.13

Principais andamentos processuais: Súmula de Acusação em 13.3.14; Súmula acatada pelo CSMPTO em
9.10.14 na 150 sessão; Após instrução do feito, que demandou oitiva de testemunhas, AF apresentadas
pelo CG e pela Defesa, ambas em fevereiro de 2016; Depois do voto do Conselheiro José Demóstenes de
Abreu julgando procedente a sumula acusatória (30.3.16), o andamento do feito foi suspenso para julgar a
exceção de suspeição apresentada contra alguns Conselheiros (decisão do Procurador Alcir Raineri Filho em
17.5.16). Em 27.6.16, julgada prejudicada a exceção de suspeição; último andamento de 27.6.16
encaminhando os autos para a 4 Procuradoria de Justiça.
Constatação: Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: instaurar RD para acompanhar o julgamento do caso
ou alternativamente averiguar se o caso já prescreveu e se é possível atribuir responsabilidades.

10 – Número de registro e classe:
AUTOS CSMP n. 025/2016
Objeto: Requerimento de Remoção Compulsória diante da baixa produtividade do PJ e que afeta o bom
andamento dos trabalhos na 28 Promotoria de Justiça de Palmas, causando prejuízo ao interesse público
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além de diversas outras irregularidades na tramitação dos feitos naquela Promotoria – 105, p. 1, da LC.
51/08
Data dos fatos:
prejudicado
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:
Data da instauração:

prejudicado
10.5.16 (apresentação de
Requerimento de Remoção
Compulsória)

Principais andamentos processuais: Requerimento de Remoção Compulsória em 10.5.16; Autos
distribuídos ao Conselheiro Marco Antonio Alves Bezerra em 27.6.16.
Constatação: Observações: O procedimento é formado da Súmula de Acusação e de cópias de documentos que
subsidiaram o requerimento. AUTOS CSMP n. 026/2016 trata do mesmo fato, mas com consequências
disciplinares .
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: instaurar procedimento para acompanhar o caso. Não
se trata de caso disciplinar.

11 – Número de registro e classe:

AUTOS CSMP n. 023/2015
(trata-se da Sindicância n.
8/15).
Objeto: Apurar possível abandono de cargo em face de faltas a serviço decorrentes de inúmeras licenças
médicas, algumas não homologadas pela perícia – 124, III e VI c/c 119, VI, XXIII, XXIV e XXV da LC 51/08.
Data dos fatos:
a partir de 18.11.14
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:
16.3.15
Data da instauração:
8.4.15
Principais andamentos processuais: Em 8.4.15 instauração da Sindicância; Decisão do CG em 23.7.15;
Súmula de Acusação em 23.7.15, Voto do Conselheiro José Demóstenes em 29.9.15 admitindo a acusação;
voto acolhido por unanimidade na 160 sessão ordinária no dia 14.10.15; Defesa da processado 23.11.15;
Corregedor se manifestou pela perda do objeto em 20.4.16 por força de decisão do Procurador-Geral em
um recurso aviado pela processada; Relator julga extinto o feito por perda de objeto em 5.5.16.
Constatação: Observações: Consta como apenso os autos 2015/0701/00145 de 22/4/15 que tem como objeto o pedido
de revisão do indeferimento do seu pedido de licença saúde. Fiz pedido de cópia dos procedimentos - ok
***Nos autos n. 2015/9474 apura-se o fato na seara criminal – o PGJ 16.9.15 (existe erro material na data
do documento, que está datado 16.9.14) sobrestou o processamento do feito até resultado na esfera
disciplinar (com a decisão no PAD de perda do objeto, certamente o feito criminal também será extinto).
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: como o PGJ deu provimento a recurso deferindo a
licença-saúde retroativa, frustrando o objeto do PAD, sugere-se seja encaminhado o expediente a quem de
direito para analisar a legalidade do ato do Procurador Geral por meio de um PCA, visando dar
continuidade ao PAD.
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). Conforme sugestão de providência da Corregedoria Nacional o
Processo Administrativo Disciplinar frustrou em virtude do deferimento, pelo PGJ, da licença-saúde da
Promotora de Justiça Clenda Lúcia Fernandes Siqueira, o que, consoante entendimento da equipe de Inspeção,
revela a necessidade de “analisar a legalidade do ato do PGJ por meio de um PCA, visando dar continuidade ao
PAD”.
À frente dos apontamentos quanto a legalidade do ato deste Procurador-Geral que deferiu a licença-saúde em
questão, insta consignar que esta decorreu de decisão administrativa proferida no Processo Administrativo nº
2015.0701.00145, autuado em 22 de abril de 2015.
Por imprescindível, cumpre encaminhar cópia integral dos referidos autos, todavia afigura-se impositivo
mencionar que o Parecer Técnico, da lavra do perito da Junta Médica Oficial do Estado do Tocantins, com base
nos atestados apresentados aos autos, declarou que a paciente se encontrava inapta para o período de
18.11.14 a 09.09.15, fl. 101, do Proc. Administrativo nº 2015.0701.00145.
A propósito, vejamos o laudo que subsidiou a decisão que deferiu a concessão de licença:

Neste ponto, insta registrar que a exigência para a realização de inspeção médica prevista no artigo 1483, da
Lei Orgânica Estadual do Ministério Público do Estado do Tocantins, restou devidamente atendida,

3

Art. 148. A licença para tratamento de saúde por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como as prorrogações que importem em licença por período ininterrupto,
também superior a 30 (trinta) dias, dependem de inspeção pela Junta Médica Oficial do Estado, realizada mediante requisição do Ministério Público.
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comprovando, definitivamente, a legalidade do ato deste Procurador-Geral de Justiça.
Desta forma, estreme de dúvidas, a lisura da decisão, afigurando-se despicienda a grave providência no sentido
de instaurar um procedimento administrativo nesse Conselho Nacional, porquanto da análise superficial dos
respectivos autos, bem como da própria decisão, emergem a observância dos Princípios norteadores dos atos
administrativos, quais sejam, Legalidade, Devido Processo Legal, Contraditório e Publicidade.
Noutro viés, à luz do Princípio da Independência das Instâncias tendo este PGJ cumprido o seu poder-dever, não
se mostra razoável afirmar que a providência disciplinar foi frustrado por ato deste Chefe da Instituição,
entretanto, caso não seja este o entendimento do Corregedor Nacional, a Procuradoria-Geral deste Ministério
Público estadual se coloca à disposição para ulteriores esclarecimentos, em que pese os informes e documentos
ora apresentados.

12 – Número de registro e classe:

AUTOS CSMP n. 021/2016
(mesmo
número
da
Sindicância instaurada)
Objeto: Correição local constatou quantidade excessiva de procedimentos sem andamento na 4
Promotoria de Justiça de Paraíso de Tocantins, titularizada pelo membro, além de diversas outras
irregularidades na tramitação dos feitos naquela Promotoria, tais como inobservância de procedimentos
legais, falta de iniciativa, ausência de remessa ao CSMPTO – 124, VI, 119, V (999 vezes), VII (999 vezes), X
(999 vezes) e XV (1090 vezes) da LC 51/08.
Data dos fatos:
anteriores a novembro de 2014
Data de conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral:

Data da instauração:

5.11.14 (data da comunicação
do CNMP)
5.11.14 (instauração
Sindicância)

da

Principais andamentos processuais: Súmula de Acusação em 30.6.15; Súmula acolhida para abertura de
PAD em 10.9.15 na 159 Sessão Ordinária; Defesa em 4.9.15 (provavelmente erro material nessa data, já que
a abertura do PAD é do dia 10); AF do CG em 16.12.15; AF do Promotor 26.1.16; Voto do Procurador ALCIR
no CSMPTO no sentido de ser realizado um TAC disciplinar com o membro ( 29.2.16); o CSMPTO deliberou
em 8.3.16 pelo retorno dos autos para análise do mérito, não acatando a ideia do TAC disciplinar; Voto do
Procurador ALCIR, em julgamento de mérito, em 29.3.16, declarando prescrito alguns fatos e absolvendo
em relação às outras imputações; Voto vista do Procurador José Demóstenes de Abreu em 9.5.16,
pugnando pela aplicação de pena de advertência, afastando, ainda, a preliminar de prescrição; Voto vista
do Conselheiro Marco Antônio na sessão do dia 27/6/16, seguindo o voto vista de José Demóstenes, que foi
acolhido, por maioria, pelo Colegiado, aplicando pena de advertência.
Constatação: Observações: Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Acompanhar o transito em julgado da decisão que
aplicou a pena. Caso haja interposição de recurso por parte do PJ processado, abrir RD para acompanhar o
caso até o trânsito em julgado.
Observações Gerais da Equipe de inspeção.
1) A equipe disciplinar constatou que a Corregedoria Geral do MPTO trabalha bem e é
combativa, atuando ativamente na apuração e persecução disciplinar dos feitos, inclusive
com a interposição de recursos contra as decisões que lhe são desfavoráveis. Os processos
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disciplinares possuem também boa organização.
2) Verificou-se um percentual significativamente elevado de não punição de membros,
principalmente por entendimentos prolatados no âmbito do Conselho Superior e no
Colégio de Procuradores. Os procedimentos são, em sua maioria, instaurados no âmbito do
Conselho Superior, mas as decisões de mérito são, majoritariamente, pela improcedência
da Súmula de Acusação ou pelo ajustamento de Termo de Conduta em matéria disciplinar,
instituto com previsão na LC 51/08, no artigo 39, inciso XV, ou pelo provimento de recursos
no âmbito do Colégio de Procuradores.
3) Verificou-se prática recorrente da Procuradoria Geral de Justiça em sobrestar o
procedimento criminal envolvendo membro do Ministério Público e encaminhar para
apuração disciplinar na Corregedoria Geral, evitando, assim, duplicidade de apuração.
Nesses casos, quando a Corregedoria Geral arquiva os fatos sob o aspecto disciplinar, a
tendência, verificada em todos os feitos analisados, é o de arquivar o fato também no
âmbito criminal, com base na análise dos feitos feita na seara disciplinar, o que acaba por
comprometer a análise dos fatos sob o aspecto criminal, uma vez que essa análise sofre
forte influência da análise realizada pela Corregedoria Geral, em desrespeito ao princípio
da independência das instâncias administrativa e penal. Como exemplo, citamos os
processos 2013/9967, 2013/17372, 2013/221, 2011/31926, CSMP n. 023/2015 (Sindicância
n. 8/15). Veja-se que essa prática vem ocorrendo não só na atual gestão do ProcuradorGeral de Justiça, como também na gestão de Procuradores-Gerais anteriores.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). A teor dos apontamentos lançados, insta mencionar que nos
procedimentos citados (arquivados pela PGJ anterior), embora sobrestados, aguardando o feito correlato na
Corregedoria-Geral, o arquivamento decorreu por atipicidade das condutas, em análise preliminar, portanto,
antes de instaurar procedimento investigatório criminal. A propósito, seguem os respectivos fundamentos:
1) PA PGJ n.° 2013/9967, após regular tramitação, o arquivamento sustentou-se nos seguintes argumentos:
“Da análise do procedimento, pode-se constatar que, em que pese os fatos ora alegados pelo denunciante
Francisco Filho Pereira Camargo, não há nos autos elementos mínimos de prova a comprovar qualquer desvio
de conduta praticado Promotor de Justiça Guilherme Goseling Araújo, não se configurando falta funcional e/ou
ilícito penal por parte do mesmo. (…) A denúncia apresenta narrativa desconexa, sem desenvolver um raciocínio
lógico e objetivo, os fatos são narrados de maneira rebuscada, deixando dúvidas quanto ao desenrolar das
situações expostas. Ademais, o denunciante não indica eventuais testemunhas que presenciaram os supostos
fatos imputados ao Membro Ministerial. (…) Em vista do exposto, (...) conclui-se que o Promotor de Justiça
Guilherme Goseling Araújo agiu de acordo com as determinações legais, em estrita observância ao princípio da
legalidade, não havendo, portanto, qualquer indício de ilícito penal a ser apurado por esta Procuradora-Geral
de Justiça. Arquive-se os presentes autos, com remessa de cópia ao Promotor de Justiça e ao noticiante.”
2) PA PGJ n.° 2012/17372 (não há PA PGJ n.° 2013/17372), extrai-se a seguinte decisão: “Da análise do
procedimento, pode-se constatar que, em que pese os fatos ora alegados pela entidade representante, não há
nos autos elementos mínimos de prova a caracterizar ilícito penal por parte do Promotor de Justiça Luiz
Francisco de Oliveira. Grifou-se Na representação oferecida, alega-se que o Promotor de Justiça teria
concedido entrevistas a respeito de investigações a respeito do uso irregular de diárias por parte de vereadores
da Cidade de Dianópolis/TO, com isso teria o interessado praticado propaganda eleitoral extemporânea
negativa em desfavor do representante. Da documentação juntada aos autos, verifica-se que o Dr. Luiz
Francisco, na condição de 1ª Promotor de Justiça da Comarca de Dianópolis/TO, exerce atribuições criminais e,
em razão disso, acompanhou ativamente as investigações, realizadas pela Policia Civil, que apuravam a suposta
prática de uso irregular de verba pública pela Câmara Municipal de Dianópolis/TO. Muito bem discorreu sobre
o caso o Juiz de Direito Ciro Rosa de Oliveira, na Decisão de fls. 101/112, proferida nos Autos de Representação
n° 44-65.2012.6.27.0025, ao se referir à atuação Membro do Parquet, in verbis: “Assim agindo e utilizando do
princípio constitucional da publicidade, bem como, defensor da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais, nada mais fez o Representante do Ministério Público colocar a sociedade a par do destino
que estão sendo dadas às verbas públicas, mormente, pro aqueles que estão gerindo recursos públicos. Não é
admissível em um caso dessa dimensão querer amordaçar o Representante ministerial, impedindo-o de dar
satisfação aos administrados, através de qualquer órgão de comunicação, acerca do regular emprego dos
recursos públicos, sob pena, de ferir de morte os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência capitulados no art. 37 da Constituição da República.”
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Acresce-se ao caso que a representação oferecida pelo PSC de Dianópolis/TO, perante a Justiça Eleitoral
daquela localidade, fora julgada extinta sem resolução do mérito, considerando o Promotor de Justiça Luiz
Francisco de Oliveira, parte ilegítima para figurar no polo passivo da citada demanda (Sentença de fls.
101/112).
Retornando à Decisão proferida pela Corregedoria Geral do Ministério Público, tem-se que ao Promotor Luiz
Francisco foi feita uma Orientação Formal, no sentido de que o mesmo evite a exposição demasiada nos meios
de comunicação, no que diz respeito aos procedimentos sob sua responsabilidade, atentando-se aos limites de
sua atuação funcional, respeitabilidade de seu cargo e prestígio da Instituição.
Em vista do exposto, conclui-se que o Promotor de Justiça Luiz Francisco de Oliveira, agiu de acordo com as
determinações legais de seu cargo, não havendo ilícito a ser imputado ao mesmo. Arquive-se os presentes
autos, com remessa de cópia ao Promotor de Justiça interessado”.
3) O PA PGJ n.° 2013/22103 (não existe PA PGJ com o n.° 2013/221), não trata de assunto a ser analisado sob a
ótica criminal: Versam os autos sobre notícia apócrifa de suposta incompatibilidade de cargos exercidos pelo Dr.
José Kasuo Otsuka, que é Promotor de Justiça Chefe de Gabinete desta Procuradora Geral de Justiça e, ao
mesmo tempo, ocupa cargo de Coordenador de Curso na UNITINS. Pois bem, na Corregedoria Geral deste
Ministério Público tramitou procedimento com igual objeto, cuja conclusão, após regular tramite em atenção
aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, foi de que não existe ilegalidade ou
irregularidade na situação noticiada, porquanto as designações do citado membro para as Coordenações dos
Cursos de Fundamentos Jurídicos e de Direito são pedagógicas/acadêmicas e não implicaram em alteração
salarial, ou seja, o exercício do magistério cumulado com a função ministerial deu-se nos estritos termos da
Resolução nº 73 do CNMP (fls. 18/22). Sendo assim, ante inexistência de ilegalidade e/ou irregularidade na
situação posta, determino o arquivamento dos autos. Ressalta-se que a Secretaria da Assessoria Especial deve
encaminhar cópia dessa decisão à Ouvidoria do Ministério Público, conforme solicitado à fl.03, bem como ao Dr.
José Kasuo Otsuka, Promotor de Justiça Chefe de Gabinete, ora requerido.”
4) Por fim, no PA PGJ n.° 2011/31926, foi proferida a decisão “in verbis”: “Cinge-se a questão posta em saber se
o representado, Fábio Vasconcelos Lang, Promotor de Justiça deste Estado, praticou crime de prevaricação art. 319 do CP, por retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição
expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal - dar apoio a Francisco Botelho Pinheiro em ato
de esbulho no imóvel pertencente à representante, conforme narra a representação. É sabido que o ato ilícito
perpetrado por membro desta Instituição pode ensejar à responsabilização em três esferas distintas e
independentes, quais sejam: penal, civil e administrativa. O caso em apreço foi minudentemente apurado, em
âmbito disciplinar, pela Corregedoria Geral deste Ministério Público que, com base nas provas e nos
depoimentos colhidos, concluiu: '(...) Dos fatos narrados pelos depoentes é possível concluir que o Promotor de
Justiça agiu dentro das prerrogativas de seu dever funcional, ou seja, evitar, dentro dos limites da lei e com os
meios disponíveis, que qualquer ato de violência contra pessoas ou coisas seja efetivado (…). Destarte,
inexistindo violação dos deveres funcionais do Indiciado a ensejarem a abertura de processo administrativo,
com fundamento no art. 215, inciso II, § 1º e § 2º, da Lei Complementar nº 51/2008, DETERMINO O
ARQUIVAMENTO do Inquérito Administrativo após a homologação da decisão pelo Conselho Superior e a
cientificação das partes. (...)”
(…) Infere-se, ainda, da conclusão da investigação que o GAECO se incumbiu de atender a ocorrência porque o
Sr. Francisco ao entrar em contato com o representado alegou (1) estar correndo risco de vida; e, (2) não ter
obtido êxito ao acionar a Polícia Militar (fl. 47). Diante desse contexto, conclui-se que a conduta do
representado, membro desta Instituição, não se amolda à figura típica prevista na legislação penal vigente, em
especial àquela definida no artigo 319 do CP (crime de prevaricação). (...) Ante o exposto, com a cautela de
estilo, PROMOVO o arquivamento deste feito, por não visualizar conduta capaz de subsumir a elementos
definidos em tipo penal previsto na legislação vigente, em especial àquele descrito no artigo 319 do Código
Penal, com fundamento no artigo 29, inciso VII, da Lei Federal nº 8.625/93 e no artigo 2º, inciso V, da Resolução
nº 001/2013/CPJ.”
Do relato acima nota-se que o eventual sobrestamento dos feitos apontados jamais causou prejuízo à apuração
criminal, sobretudo porque o arquivamento revelou-se medida impostergável ante a comprovada atipicidade
das condutas atribuídas aos Membros.
Ressalte-se que os procedimentos investigatórios criminais no órgão de cúpula ministerial são submetidos a
criteriosa análise, não traduzindo tendência da PGJ seguir o entendimento da Corregedoria-Geral local, sendo
que eventuais arquivamentos são devidamente motivados, em sua maioria, por atipicidade das condutas.
Nesse diapasão, sabe-se que a adequação típica não é objeto de análise no processo disciplinar, logo, apesar do
desfecho semelhante (arquivamento), houve inquestionável respeito à independência de instâncias.
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Nessa senda, os Procedimentos Investigatórios Criminais - PIC de n°s. 001/2013, 001/2014, 002/2012,
003/2012, 04/2012, 005/11; 006/2012; 007/2012; 008/2012 e 009/20124, por exemplo, igualmente
tramitaram independente do caminho trilhado na esfera disciplinar e, concluídos, foram todos levados ao
conhecimento do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
A propósito, segundo entendimento da Sexta Turma do STJ5 “versando a discussão na esfera cível sobre
questão que interfere no próprio reconhecimento da justa causa para a eventual ação penal, razoável se faz o
sobrestamento do inquérito até a decisão cível definitiva6”. Portanto, sobrestamento não implica
interdependência.
Assim, se a medida é admitida, a depender do caso, na fase de inquérito policial, é certa a permissão em
procedimento preliminar.
Portanto, não há óbice à promoção de diligências, averiguações ou qualquer outro tipo de procedimento prévio,
a fim de amparar a decisão de instauração ou não de procedimento investigatório criminal.
Dessa forma, considerando que a medida, quando adotada, teve o escopo em epígrafe (resultando em
arquivamento por atipicidade das condutas aferidas), não merece prosperar a afirmação de que houve
qualquer comprometimento da análise dos fatos sob o aspecto criminal, conforme apontado.

4) Constatou-se, também, caso de atraso substancial no julgamento de processo
administrativo disciplinar, seja no âmbito do CSMPTO, seja no âmbito do Colégio de
Procuradores, seja no ajuizamento de ação para perda de cargo por parte do ProcuradorGeral de Justiça, conforme apontado nos formulários de inspeção.

12. Estágio Probatório

São nove (09) membros em estágio probatório, divididos em três turmas: a primeira, no total de dois (02)
membros, tomou posse no dia 30 de maio de 2014; a segunda, no total de dois (02) membros, tomou
posse no dia 05 de novembro de 2014; a terceira, no total de cinco (05) membros, tomou posse em 09 de
dezembro de 2015. O quadro total de membros do Ministério Público é cento e vinte e um (121): cento e
nove (109) Promotores de Justiça e doze (12) Procuradores de Justiça, vale dizer: cerca de sete por cento
(7%) do quadro do Ministério Público do Estado de Tocantins encontra-se em estágio probatório.
A Lei Complementar n.° 51/2008, que dispõe sobre a organização e atribuições do Ministério Público do
Estado do Tocantins, trata do estágio probatório no seu Livro II, Capítulo III – “Do Vitaliciamento” –, mais
especificamente nos artigos 84 “usque” 87. Diz o referido legal: “Nos dois primeiros anos de exercício do
cargo, o membro do Ministério Público terá o seu trabalho e a sua conduta avaliados pelos Órgãos de
Administração Superior do Ministério Público para fins de vitaliciamento” (artigo 84, “caput”). Durante o
período previsto no “caput” deste artigo, o membro do Ministério Público remeterá à Corregedoria-Geral
do Ministério Público cópias dos trabalhos jurídicos, relatórios de suas atividades e peças que possam
influir na avaliação de seu desempenho funcional (parágrafo único do artigo 84). O Corregedor-Geral do
Ministério Público, 02 (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 85, “caput”). Se a conclusão do relatório for contra o vitaliciamento, suspende-se, até
definitivo julgamento, o exercício funcional do membro do Ministério Público em estágio probatório
4

Cujos relatórios foram remetidos ao Excelentíssimo Senhor Cláudio Henrique Portela do Rego, Corregedor Nacional do
CNMP, por meio do Ofício. Gab/APGJ/Nº 213/2016, em 30 de junho de 2016.
5
HC 146013 (MS 2009/0169072-4
6
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 09.11.09
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(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.° 010/2015, por sua vez, “dispõe sobre o Regimento Interno da
Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Tocantins”. O Título IV do referido ato normativo
disciplina o Estágio Probatório. Consta do artigo 72: “Os dois (02) de estágio probatório, durante o qual o
membro do Ministério Público terá o seu trabalho e a sua conduta avaliados pela Corregedoria-Geral do
Ministério Público para fins de vitaliciamento.” Na aferição do período de efetivo exercício, deverão ser
consideradas as limitações do artigo 53 da Lei n.° 8.625/93 (§ 1° do artigo 72). Durante o período do
biênio de prova, o membro do Ministério Público remeterá à Corregedoria-Geral cópias de trabalhos
jurídicos, relatórios de suas atividades e peças que possam influir na avaliação de seu desempenho
funcional (§ 2° artigo 72). Ao Promotor de Justiça substituto é vedado afastar-se do cargo durante o
estágio probatório (artigo 73). O estágio probatório será suspenso em razão de: I – licenças: a) para
tratamento de saúde, b) por motivo de doença em pessoa da família, c) à gestante, d) especial, e) para
casamento, até 08 (oito) dias, f) por luto, em virtude de falecimento do cônjuge ou companheiro,
ascendente, descendente, irmãos, sogros, noras e genros, até 08 (oito) dias, g) por adoção; II – férias; IIIdisponibilidade não compulsória; IV – designação do Procurador Geral de Justiça para: a) realização de
atividade de relevância para a Instituição, b) direção de Centro de Estudos de Aperfeiçoamento Funcional
do Ministério Público; V – exercício de cargo de Presidente de associação representativa de classe; VI –
prestação de serviço exclusivamente à Justiça Eleitoral; VII – período de trânsito; VIII – 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 (artigo 74). Os empossados
deverão entrar em exercício imediatamente após a conclusão do curso de preparação para o ingresso na
carreira do Ministério Público, que será ministrado pelo Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional
(artigo 75). Todas as correspondências referentes ao estágio probatório serão de caráter reservado e o
expediente respectivo deverá ser mantido em regime confidencial, ressalvadas as comunicações entre os
órgãos da Administração Superior (fl. 76). O Relatório de Atividades do Estágio Probatório será
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encaminhado pelo Promotor de Justiça Substituto através do Sistema de Gerenciamento de Cursos
(MOODLE e outra plataforma eventualmente criada), que se encontra hospedado no sítio do Ministério
Público do Estado de Tocantins, perfazendo um total de 22 (vinte e dois) relatórios (artigo 77). O arquivo
digital, contendo as peças elaboradas pelo membro deverá ser apresentado, no formato “Portable
Document Format” (PDF) até o dia 15 (quinze) do mês subsequente àquele que haja atuado (§ 1° do artigo
77). O Relatório de Atividades do Estágio Probatório será composto de cópias de todos os trabalhos de
autoria do Promotor de Justiça Substituto, organizadas em sequência e precedidas de índice (artigo 78).
Em se tratando de pareceres e recursos semelhantes em sua fundamentação, lançados em processos de
igual natureza, o estagiário juntará apenas 02 (duas) peças, sem prejuízo da indicação total de
manifestações no índice, para aferição da produtividade (§ 1° do artigo 78). Serão avaliados, além da
técnica jurídica, redação e poder de convencimento, os aspectos gráficos e estéticos, sendo que os erros
de digitação e formatação serão abatidos na nota do estagiário (§ 2° do artigo 78). Os trabalhos deverão
observar a seguinte ordem: I – Matéria Criminal: a) promoção de arquivamento de inquéritos policiais e
termos circunstanciados de ocorrência, b) denúncias e eventuais aditamentos, c) alegações finais, d)
razões e contrarrazões de recursos, e) pareceres acerca da extinção de punibilidade e outros considerados
importantes, f) manifestações relativas a autos de prisão em flagrante e a prisões cautelares diversas, g)
manifestações relativas a medidas cautelares outras, desvinculadas da prisão, tais como busca e
apreensão, interceptação telefônica e as previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, h) iniciais
de “habeas corpus” e mandado de segurança; i) ata de julgamento pelo júri, j) ata de audiência em que
haja a transcrição de alegações orais; II – Matéria Cível: a) petições iniciais, b) contestações, impugnações
às contestações e embargos, c) pareceres em processos de qualquer natureza, especialmente em os que
versarem sobre a tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, d) razões e contrarrazões
de recurso, e) representações, arquivamentos e concessões de remissões em procedimentos afetos à área
de infância e juventude, f) portarias inaugurais, relatórios conclusivos e promoções de arquivamento de
procedimentos preparatórios e inquéritos civis públicos, g) termos ou compromissos de ajustamento de
conduta; h) pareceres outros, considerados importantes (§ 4° do artigo 78). O Relatório Mensal de
Atividades deverá ser complementado com um relatório detalhado sobre o atendimento ao público e
outro de atividades extrajudiciais (§ 6° do artigo 78). O material encaminhado para análise pelo membro
do Ministério Público em estágio probatório será examinado pelo Corregedor-Geral, auxiliado pelo
Promotor de Justiça Corregedor, elaborando relatório descritivo e valorativo com eventuais orientações,
recomendações e elogios, atribuindo nota variável de zero (0) a cem (100), a ser registrada na ficha
funcional respectiva (artigo 80, “caput”). O membro do Ministério Público em estágio probatório será
comunicado da nota recebida e orientado, visando a melhoria e aperfeiçoamento do seu trabalho (§ 1° do
artigo 80). Se necessário e conveniente, instaurar-se-á procedimento com a finalidade de monitoramento
de sua atuação funcional, quando o membro em estágio probatório receber nota inferior a 60 (sessenta § 2° do artigo 80). No decorrer do estágio probatório, o Promotor de Justiça Substituto será avaliado
através da análise dos relatórios mensais, inspeções, correições e outros meios ao seu alcance, devendo
ser observado, além dos deveres funcionais e éticos previstos na lei orgânica, os seguintes aspectos: a)
idoneidade moral no âmbito funcional, pessoal e familiar, b) conduta pública e particular compatível com
a dignidade do cargo, c) dedicação e exação no cumprimento dos deveres e funções do cargo, d)
pontualidade e assiduidade no desempenho de suas funções, e) presteza e segurança nas manifestações
processuais, f) referências em razão da sua atuação funcional, g) publicação de livros, teses, estudos e
artigos jurídicos, inclusive premiações obtidas, h) contribuição à melhoria dos serviços da Instituição e da
Promotoria de Justiça, i) integração comunitária no que estiver afeto às atribuições do cargo, j) frequência
a cursos de aprimoramento realizados pela Escola Superior do Ministério Público ou pelo Centro de
Estudo e Aperfeiçoamento Funcional (artigo 81). Durante o período de estágio, o membro do Ministério
Público remeterá, mensalmente, relatório de atividades através da plataforma eletrônica indicada pela
Corregedoria-Geral do Ministério Público (artigo 82). A Corregedoria-Geral do Ministério Público do
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Estado do Tocantins adota o sistema de pontuação para fins de avaliação das peças encaminhadas
(atribuição, segundo critérios objetivos, de nota variável entre zero e cem). Os Promotores de Justiça
poderão, no prazo de 03 (três) dias da publicação da avaliação, oferecer recurso, especificando
fundamentadamente as razões de insatisfação, não se admitindo impugnações genéricas (§ 2° do artigo
83). O recurso será decidido pelo Corregedor-Geral no prazo de 10 (dez) dias (§ 3° do artigo 83). Ao final
do estágio probatório, segundo o que consta no artigo 85, o Promotor de Justiça deverá ter média igual
ou superior a 60 (sessenta), que será obtida mediante a divisão da soma das notas por 22 (vinte e dois).
Durante o estágio probatório, os Promotores de Justiça deverão comparecer a, no mínimo, 04 (reuniões)
ordinárias coletivas, mediante convocação do Corregedor-Geral, comunicadas com antecedência, visando
esclarecimentos e orientações (artigo 86, “caput”). Além das reuniões acima referidas, o Corregedor-Geral
poderá convocar os Promotores de Justiça, individual ou coletivamente, sempre que entender necessário,
para transmitir orientações visando o aperfeiçoamento funcional, bem como para solicitar
esclarecimentos de fatos ou situações relacionadas com o exercício das funções (artigo 86, parágrafo
único). A Corregedoria-Geral averiguará, “in loco”, no mínimo uma vez, a regularidade do serviço
desenvolvido pelo Promotor de Justiça em estágio probatório, colhendo informações de conteúdo pessoal
e profissional, comunicando-o da fiscalização, via e-doc, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias
(artigo 87, “caput”). Todas as informações obtidas serão consideradas na conclusão do relatório de
vitaliciamento, ou não, do Promotor de Justiça em estágio probatório (artigo 87, § 1°). Em relação ao
procedimento para fins de exame do vitaliciamento, ou não, do membro do Ministério Público em estágio
probatório pelo Conselho Superior, o Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público do
Estado do Tocantins (Resolução n.° 010/2015 – CSMP) reproduz, basicamente, os dispositivos da Lei
Complementar n.° 51/2008. O ato normativo em análise disciplina, também, sobre o procedimento de
verificação de inaptidão para a carreira de membro não vitalício. O Corregedor-Geral poderá instaurar o
referido procedimento em razão: da baixa capacidade de trabalho, de conduta incompatível com os
deveres do cargo ou de incapacidade intelectual, física ou mental (§ 1° do artigo 92). O procedimento
deverá ser instruído com cópia de todas as avaliações obtidas até o momento de sua propositura, bem
como os elementos que comprovem eventuais transgressões funcionais, devendo-se, após, dar ciência ao
membro interessado (§ 2° do artigo 92). Concluída a instrução e ouvido o membro do Ministério Público
no prazo de 10 (dez) dias, o Corregedor-Geral representará ao Conselho Superior propondo a demissão
(artigo 93). Decidindo o Conselho Superior ser incabível a demissão, poderá, imediatamente, se for o caso,
impor as penas de advertência, censura ou suspensão (artigo 95). Instaurado o procedimento de
inaptidão para carreira, fica suspenso o prazo de aquisição de vitaliciedade até decisão final do Conselho
Superior do Ministério Público (artigo 96).
O Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público (Resolução n.° 09/2015-CSMP) também,
em título específico (Título XIV), trata do vitaliciamento. De fato, os artigos 142 “usque” 152 do referido
diploma normativo disciplinam o procedimento para fins de exame do vitaliciamento, ou não, do membro
do Ministério Público em estágio probatório pelo Conselho Superior do Ministério Público. Nas
disposições gerais (Capítulo I), consta, reproduzindo texto da lei orgânica, que nos dois primeiros anos de
exercício do cargo, o membro do Ministério Público terá seu trabalho e sua conduta avaliados pelos
órgãos da Administração Superior, a fim de que venha ser vitaliciado, ou não, ao término desse período
(artigo 142). Durante o biênio de prova, o membro do Ministério Público remeterá à Corregedoria-Geral
do Ministério Público cópias de trabalhos jurídicos, relatórios de suas atividades e peças que possam
influir na avaliação de seu desempenho funcional (parágrafo único do artigo 142). No capítulo que trata
das providências prévias (Capítulo II), há previsão no sentido de que o Corregedor-Geral do Ministério
Público, 02 (dois) meses antes de decorrido o biênio, remeterá ao Conselheiro-Secretário relatório
circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional dos Promotores de Justiça em estágio probatório,
concluindo, fundamentadamente, pelo seu vitaliciamento ou não (artigo 143). O Corregedor-Geral do
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Ministério Público poderá propor ao Conselho Superior, excepcionalmente, o não vitaliciamento de
Promotor de Justiça antes dos 02 (dois) últimos meses do biênio de seu ingresso (parágrafo único do
artigo 143). Os processos referentes ao vitaliciamento serão distribuídos entre os membros eleitos do
Conselho Superior, que farão relatório e emitirão parecer a propósito (artigo 144). O Capítulo III trata dos
casos de parecer desfavorável. Se a conclusão do relatório da Corregedoria-Geral do Ministério Público for
desfavorável ao vitaliciamento, suspende-se, automaticamente, até definitivo julgamento, o exercício
funcional de membro do Ministério Público em estágio probatório (artigo 145). Aplica-se a suspensão do
exercício funcional também nas hipóteses em que o não vitaliciamento do Promotor de Justiça é proposto
antes dos dois últimos meses do seu ingresso (§ 2° do artigo 145). O Relator fará intimar o interessado
para comparecer, no prazo de 10 (dez) dias, à sessão que for convocada, para ser ouvido, podendo
apresentar defesa prévia e requerer produção de provas nos 05 (cinco) dias seguintes, pessoalmente ou
por procurador (artigo 146). O Relator intimará as testemunhas arroladas na defesa para prestar
depoimento na primeira sessão ordinária que seguir, facultada a presença do interessado e seu
procurador (artigo 147). No encerramento da instrução, o Relator intimará o interessado a apresentar
alegações finais no prazo de 10 (dez) dias, quando terá vista dos autos na Secretaria do Conselho Superior
(artigo 148, “caput”). Findo o prazo, com ou sem as alterações escritas, o relator encaminhará os autos ao
Conselheiro-Secretário, para inclusão da matéria na ordem do dia da sessão ordinária imediata (§ 1° do
artigo 148). O Conselho Superior decidirá pelo voto da maioria absoluta de seus membros (§ 2° do artigo
148). O Capítulo IV dispõe sobre os casos de parecer favorável. Recebido pelo Conselho Superior o
relatório da Corregedoria-Geral do Ministério Público, favorável ao vitaliciamento, qualquer dos membros
desse Colegiado poderá impugnar, dentro de 15 (quinze) dias de seu recebimento por escrito e
motivadamente, a proposta de vitaliciamento (artigo 149). A petição será dirigida ao Presidente do
Conselho Superior, podendo-se requerer a produção de provas (§ 1° do artigo 149). Durante o prazo de
que cuida este artigo, o membro do Conselho Superior poderá examinar os processos de vitaliciamento de
qualquer Promotor de Justiça em estágio probatório (§ 2° do artigo 149). Ocorrendo a impugnação,
suspende-se automaticamente o exercício funcional (§ 3° do artigo 149). Por fim, o Capítulo V dispõe
sobre as providências complementares. Se não tiver havido impugnação ao vitaliciamento, ou se tiver sido
recusada, o Conselho Superior expedirá o ato de vitaliciamento do interessado (artigo 150). O Conselho
Superior terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para decidir sobre o vitaliciamento, e o Colégio de
Procuradores, 30 (trinta) dias para decidir eventual recurso (artigo 151, “caput”). Os autos aguardarão na
Secretaria do Conselho Superior até que se esgote o prazo de 10 (dez) dias para recurso ao Colégio de
Procuradores de Justiça (§ 1° do artigo 151). Se o recurso foi interposto, o processo será remetido ao
Colégio de Procuradores; caso contrário, a decisão será executada de imediato (§ 2° do artigo 151).
Transitada em julgado a deliberação desfavorável ao vitaliciamento, o processo será remetido ao
Procurador-Geral de Justiça, para expedição do ato de exoneração, arquivando-se, ao final, na Secretaria
do Conselho Superior (artigo 152).
São dois Promotores de Justiça que assessoram o Corregedor-Geral. Não 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 Tocantins, notícia de não vitaliciamento de
Membro em estágio probatório.
Não há avaliação psicológica ou psiquiátrica dos Promotores de Justiça ao longo do estágio probatório.
Não há, por igual, exame psicotécnico para fins de ingresso.
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Há prévio curso de formação dos Promotores de Justiça em estágio probatório, realizado Centro de
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional em parceria com a Corregedoria-Geral, e carga horária de 120
(cento e vinte) horas.
A título de ilustração, transcreve-se parte da conclusão do relatório de vitaliciamento do Promotor de
Justiça Rui Gomes da Silva Neto, a saber:
“(...) Nos termos do artigo 85 do RICGMP, que regulamenta a atribuição de notas, a média aritmética
obtida pelo Promotor de Justiça Substituto foi de 81,41, que equivale ao conceito BOM.
Nos relatórios mensais do Doutor Rui, seguidamente foram feitas detalhadas correções relativas a
construção gramatical e técnica.
Tais aspectos foram devidamente explicitados a ele, com a recomendação de que velasse para sua
melhoria, o que realmente ocorreu, sobretudo no último semestre do estágio probatório, quando, nos
meses finais, alcançou notas que atingiram o conceito ‘ótimo’.
(...)
Dentre os outros aspectos observados, destaca-se pela importância aquele que diz respeito à conduta
pessoal do membro em estágio. Neste sentido, deve-se mencionar que não houve, durante o interstício
avaliado, qualquer notícia da prática de ato que pudesse desaboná-lo, assim como não foram instaurados
sindicância e/ou procedimento disciplinar em seu desfavor.
Submetido a uma inspeção no dia 14 de junho do ano em curso, em cumprimento ao disposto no artigo 87
do Regimento Interno da Corregedoria-Geral, constatou-se que o Promotor de Justiça Substituto vem
movimentando os processos judiciais de forma regular. No que tange aos procedimentos extrajudiciais,
observou-se o seu empenho em seguir as resoluções do CNMP, do CSMP, bem como as recomendações
desta Corregedoria sobre a matéria. No dia da inspeção, quatro inquéritos policiais ainda físicos estavam
na Promotoria aguardando manifestação há mais de 60 (sessenta) dias, alguns, inclusive, já prescritos e
sendo de fácil impulso. Das 09 (nove) notícias de fato registradas, em 04 (quatro) já havia requisição de
instauração de inquérito policial, 01 (uma) havia sido indeferida (sobre o mesmo fato há IP em
tramitação), 03 (três) estavam conclusas (sendo duas dentro do prazo para análise e uma fora) e 01 (uma)
com despacho reiterando ofício anterior (impulsionamento recente, mas a NF com prazo excedido). Havia
01 (um) procedimento investigatório criminal tramitando com diligências determinada recentemente.
Vê-se, pois, a boa regularidade dos serviços. Apesar disso, durante a própria inspeção, o Promotor de
Justiça Substituto foi orientado e impulsionar os 04 (quatro) IP’s físicos e as 02 (duas) NF’s que estavam
fora do prazo.
No mais, a boa conduta pessoal e profissional do membro foi confirmada pela equipe de inspeção junto
aos servidores do Ministério Público e operadores do Direito da Comarca de Gurupi, fato que lhe pesa
favoravelmente e merece ser considerado.
Assim, em adição à nota/conceito, que é suficiente para recomendar o vitaliciamento do membro em
estágio probatório, vem também sua conduta, tida como ilibada e condizente com o cargo que
desempenha.
Desta forma, encerro o presente relatório, com a RECOMENDAÇÃO para o VITALICIAMENTO do Doutor Rui
Gomes Pereira da Silva Neto, após o término do período de estágio probatório (dia 10 de julho de 2016),
uma vez que preenchidos os requisitos temporal, objetivo (nota/conceito) e subjetivo (conduta que observa
o disposto nos artigos 119 da LCE n.° 51/08 e 81 do RICGMP), devidamente analisados por meio de
consulta às anotações constantes dos seus respectivos assentamentos, atribuindo-lhe nota média de
81,41.
São as considerações que submeto à apreciação dos meus pares.”

Importa destacar que nenhum dos Promotores de Justiça em estágio probatório está autorizado a residir
fora da sede da Promotoria.
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Observações/Sugestões:
1° Cuidar para que todos os Promotores de Justiça ao longo do estágio probatório realizem trabalhos no
Plenário do Tribunal do Júri.
2° É recomendável que ao longo do estágio probatório os Promotores de Justiça tenham
acompanhamento psicológico/psiquiátrico, mormente em razão da ausência de exame de tal natureza
por ocasião do ingresso.

13. Correições e Inspeções
A disciplina da atividade fiscalizatória dos membros do Ministério Público do Estado de Tocantins
encontra referência na Lei Complementar n.° 51/2008, no capítulo que trata da “fiscalização da atividade
funcional e da conduta dos membros do Ministério Público”. Reza o artigo 165, incisos, do referido
diploma legal que a atividade funcional dos Promotores de Justiça está sujeita a: a) fiscalização
permanente, b) vistorias, c) inspeções e d) correições. Consta ainda, que a atividade funcional dos
Procuradores de Justiça será fiscalizada por meio de inspeção nas Procuradorias de Justiça (artigo 166).
A fiscalização permanente será procedida pelos Procuradores de Justiça ao examinar os autos em que
devam oficiar (artigo 167). 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 e mandando consignar em seus assentamentos as devidas anotações (parágrafo único
do artigo 167).
Nas vistorias, realizadas em caráter informal pelo Corregedor-Geral do Ministério Público ou por
delegação, a um ou mais Promotores de Justiça, aplica-se, no que couber, a disciplina acima transcrita
relativa à expedição de recomendações (artigo 168).
Já a inspeção destina-se a verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade dos membros
do Ministério Público no exercício de suas funções, o cumprimento de suas obrigações legais e das
determinações da Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público, bem como
a sua participação nas atividades da Promotoria de Justiça a que pertença e a sua contribuição para a
execução dos Programas de Atuação e Projetos Especiais (§ 1° do artigo 169). A inspeção será realizada
pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, pessoalmente ou mediante delegação a membro de
categoria igual ou superior ao inspecionado (artigo 169). A Corregedoria-Geral do Ministério Público
realizará, anualmente, no mínimo, 15 (quinze) inspeções (§ 2° do artigo 169).
A correição será realizada pessoalmente pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, de ofício, por
recomendação do Procurador-Geral de Justiça, 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 170, 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, bem como informando os aspectos morais,
intelectuais e funcionais do comportamento dos Promotores de Justiça (§ 1° do artigo 170). O relatório da
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correição será sempre levado ao conhecimento dos Órgãos da Administração Superior do Ministério
Público (§ 2° do artigo 170). 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, resguardada a independência funcional (artigo 171).
Sempre que, em visita de vistoria, inspeção ou correição, verificar-se a violação dos deveres impostos aos
membros do Ministério Público, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá baixar instruções aos
Procuradores e os Promotores de Justiça, resguardada a independência funcional (artigo 172).
A correição abrangerá quaisquer irregularidades administrativas, dos serviços de distribuição de processos
ou do comportamento funcional, das quais o Corregedor-Geral do Ministério Público elaborará relatório,
que será remetido ao Conselho Superior do Ministério Público (artigo 174).
A Resolução n.° 010/2015, do Conselho Superior do Ministério Público, que dispõe sobre a aprovação do
Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Tocantins, também trata da
matéria ora em exame, no Título III – “Do Regime Disciplinar”. Consta do referido diploma normativo que,
pelo exercício irregular da função, o membro do Ministério Público responde penal, civil e
administrativamente (artigo 25). A Corregedoria-Geral do Ministério Público, sem prejuízo de outros
meios ao seu alcance, exercerá suas funções de orientar, fiscalizar e avaliar as atividades funcionais e a
conduta dos membros da Instituição, mediante: a) fiscalização permanente, b) vistorias, c) inspeções e d)
correições (artigo 26). As Promotorias e Procuradorias de Justiça, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional e os Centros de Apoio Operacional estarão sujeitos à realização de inspeções, correições e
visitas informais (artigo 27). As inspeções e correições, quando realizadas no Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional e nos Centros de Apoio Operacional, avaliarão o cumprimento de suas
finalidades previstas em lei (parágrafo único do artigo 27). O Corregedor-Geral elaborará, anualmente,
cronograma de inspeções e o encaminhará, até o último dia de outubro, para conhecimento dos demais
órgãos da Administração Superior e da Corregedoria Nacional do Ministério Público (artigo 29).
Por ocasião da fiscalização permanente realizada pelos Procuradores de Justiça – ao examinarem os
trabalhos lançados nos autos em que os Promotores de Justiça tenham oficiado –, deverão ser
considerados os seguintes aspectos: a) apresentação gráfica do trabalho, b) qualidade de redação, c)
elaboração de relatório, nas peças que o exigiram, d) fundamentação de fato e de direito, e) poder de
convencimento, f) participação ativa na produção da prova, g) observância dos prazos processuais
(parágrafo único do artigo 32). Sempre que as anotações resultantes da fiscalização permanente dos
Procuradores de Justiça e as referências em julgados dos Tribunais por eles enviadas importarem em
demérito, serão previamente comunicadas, por meio eletrônico, pela Corregedoria-Geral, ao membro do
Ministério Público interessado (artigo 33). O Promotor de Justiça, querendo, poderá apresentar
justificativa, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da sua ciência (§ 1° do artigo 33). Se a
justificativa não for aceita, caberá recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de 03 (três)
dias, a partir da cientificação do interessado, que poderá ser feita no meio eletrônico (§ 2° do artigo 33). O
Corregedor-Geral, de ofício ou em razão da fiscalização permanente, fará, quando for o caso, oralmente
ou por escrito, em caráter reservado, as recomendações ou observações cabíveis ao membro
inspecionado (artigo 34).
A inspeção nas Procuradorias de Justiça, realizada pessoalmente pelo Corregedor-Geral – facultando-lhe a
indicação de 02 (dois) Procuradores de Justiça para assessoramento, referendada pelo Conselho Superior
do Ministério Público –, abrangerá quaisquer irregularidades administrativas, dos serviços de distribuição
de processos ou do comportamento funcional (artigos 35 e 36). O Procurador de Justiça, titular ou
substituto da Procuradoria de Justiça a ser inspecionada, será comunicado da realização da visita de
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inspeção, por ofício, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias (artigo 37). Incumbe ao Procurador de
Justiça inspecionado prestar as informações que eventualmente forem solicitadas pelo Corregedor-Geral
(artigo 38).
A critério do Corregedor-Geral, serão realizadas vistorias nas Promotorias de Justiça, em caráter informal,
quando houver fatos que as justifiquem (artigo 40). O trabalho consistirá no comparecimento do
Corregedor-Geral ou quem for por ele delegado, a quaisquer Promotorias de Justiça, com objetivo de
orientar e, se necessário, apurar reclamações sobre erros, abusos ou omissões que eventualmente
possam configurar faltas disciplinares (artigo 41). Da visita será elaborado relatório circunstanciado, do
qual far-se-ão anotações resumidas no prontuário individual do membro do Ministério Público
inspecionado, após autorização do Corregedor-Geral (artigo 42). Constatada qualquer irregularidade no
expediente da Promotoria de Justiça visitada, o Corregedor-Geral fará as recomendações necessárias para
supri-la (artigo 43). Verificada a violação do dever imposto ao membro do Ministério Público, o
Corregedor-Geral determinará a instauração de sindicância ou, caso entenda pertinente, oferecerá
súmula de acusação perante o Conselho Superior do Ministério Público (artigo 44).
Já as inspeções destinam-se a verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade dos
membros do Ministério Público no exercício de suas funções, o cumprimento de suas obrigações legais e
das determinações da Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público, bem
como a sua participação nas atividades da Promotoria de Justiça a que pertença e a sua contribuição para
a execução dos Programas de Atuação e Projetos Especiais (artigo 45). Os trabalhos inspecionais serão
realizadas pelo Corregedor-Geral, pessoalmente, ou mediante delegação a um ou mais Promotores de
Justiça Corregedores, com o auxílio de servidores da Corregedoria (§ 1° do artigo 45). O intervalo
existente entre uma inspeção e outra, para cada Promotoria de Justiça, não poderá ultrapassar 03 (três)
anos (§ 2° do artigo 45). O Corregedor-Geral ou a equipe da Corregedoria deverá manter contato com os
Magistrados, autoridades locais, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como
permanecer à disposição das partes e outros interessados que pretendam apresentar sugestões ou
formular reclamações acerca dos serviços prestados pela unidade (§ 4° do artigo 45). Deverá ser dada
ampla divulgação ao Edital de Inspeção, com disponibilização na internet e na intranet, sendo, também,
publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Tocantins, com pelo menos 30
(trinta) dias de antecedência (artigo 46). Os membros sujeitos à inspeção serão comunicados com
antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data do início dos trabalhos (artigo 47, “caput”). O CorregedorGeral comunicará a realização da inspeção às seguintes autoridades locais: a) Diretor de Foro, b) Prefeito
Municipal, c) Presidente da Câmara de Vereadores, d) Presidente da Subseção da OAB ou seu
representante, e) Diretor da Defensoria Pública ou seu representante, f) Representante das Polícias Civil e
Militar (artigo 48). A ausência injustificada do Promotor de Justiça constitui infração disciplinar, nos
termos da lei complementar, sujeitando-o a processo administrativo (artigo 49). O trabalho de inspeção
envolverá os seguintes aspectos, dentre outros determinados pelo Corregedor-Geral: a) exame de livros
ou sistemas de registro e controle dos atendimentos ao público, b) exame de livros ou sistemas de
registro e controle de notícia de fato, procedimentos preparatórios, procedimentos administrativos e
inquéritos civis públicos, c) verificação quantitativa da entrada e saída de processos judiciais, inquéritos
policiais, procedimentos investigatórios criminais, notícias de fato, procedimentos preparatórios,
procedimentos administrativos e inquéritos civis públicos, d) produção mensal de cada membro lotado na
Unidade, bem como saldo remanescente, e) verificação qualitativa, por amostragem, das manifestações
do membro lotado na Unidade, f) atendimento ao expediente interno e ao expediente forense, g)
cumprimento dos prazos processuais e os atinentes aos procedimentos extrajudiciais, de acordo com as
normas estabelecidas pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pelo Conselho Superior do
Ministério Público do Estado de Tocantins, h) residência na Comarca de lotação, ressalvadas as
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autorizações legais, i) avaliação do desempenho funcional, verificando-se, inclusive, a participação e a
colaboração efetiva nas atividades da Unidade, j) coleta de informações estatísticas junto às escrivanias,
mediante solicitação das respectivas certidões, k) preenchimento de questionário individual pelo membro
do Ministério Público avaliado, visando a coleta de dados e informações complementares, inclusive com
espaço para apresentação de críticas, observações e sugestões, com vista ao aperfeiçoamento da atuação
ministerial (artigo 51, incisos). A autoridade incumbida dos trabalhos elaborará 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
pelo membro inspecionado (artigo 52). Elaborado o relatório, será encaminhado ao membro
inspecionado, que poderá apresentar recurso, no prazo de 10 (dez) dias, fundamentando as razões de sua
insatisfação, inclusive com eventuais documentos que sejam necessários à análise de suas alegações (§ 2°
do artigo 52). O Corregedor-Geral decidirá sobre o recurso no prazo de 10 (dez) dias, elaborando, em
seguida, o relatório definitivo da inspeção (§ 3° do artigo 52). O relatório definitivo, juntamente com o
questionário funcional e dados complementares, será levado ao conhecimento do Conselho Superior para
adoção das providências que se fizerem necessárias, ouvido o membro do Ministério Público diretamente
interessado (§ 4° do artigo 52). Do relatório extrair-se-á resumo a ser lançado no prontuário individual do
respectivo membro da Instituição (§ 5° do artigo 52).
Observa-se que, nas inspeções, em relação ao Tribunal do Júri, não há exame das atas das sessões
realizadas.
As correições serão realizadas pessoalmente pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, de ofício, ou
por recomendação do Procurador-Geral de Justiça, do Colégio de Procuradores 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 53, incisos). Aplicam-se nas correições, no que couber, as normas estatuídas para as inspeções,
notadamente as relativas às comunicações, critérios de análise e elaboração de relatório (artigo 54).
Concluída a correição, o Corregedor-Geral elaborará relatório circunstanciado, mencionado os fatos
observados, as providências adotadas e propondo as de caráter disciplinar ou administrativo, bem como
informando os aspectos morais, intelectuais e funcionais do comportamento do membro do Ministério
Público correicionado (artigo 55). As cópias do relatório serão remetidas ao Conselho Superior do
Ministério Público, ao órgão que lhe deu causa e ao Membro respectivo (parágrafo único do artigo 55).
Em relatório de correição, datado de 25 de janeiro de 2016, examinado ao concreto – no 1º cargo da
Promotoria de Justiça Criminal de Araguaína/TO, titulado pelo Doutor Leonardo Gouveia Olhê Blanck –
foram lançadas as seguintes conclusões:

“Da análise dos feitos judiciais, foram localizados alguns processos que se encontram com vista ao Ministério
Público por mais de 60 (sessenta) dias, ainda sem manifestação. Tal situação contribui para a morosidade da
Justiça e denigre a imagem da nstituição, devendo ser prontamente remediada. Quanto aos extrajudiciais, não
houve instauração de nenhum durante o período correicional.
RECOMENDAÇÕES
1. Manifestar-se imediatamente nos processos mencionados, remetidos ao Ministério Público há mais de 60
(sessenta) dias, e em todos aqueles que estejam com vista há mais de 30 (trinta) dias, informando à CorregedoriaGeral do Ministério Público, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências adotadas.
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2. Cuidar para que o Inquérito Policial venha instruído com as provas necessárias ao oferecimento da denúncia,
cabendo exercer rigoroso controle externo difuso da atividade policial.”

Foram realizadas as seguintes inspeções/correições: ano de 2015: 74 (setenta e quatro) cargos das
Promotorias de Justiça foram correicionados e 12 (doze) cargos da Procuradoria de Justiça foram
inspecionados. O GAECO e a Diretoria de Inteligência também foram objeto de correição. No ano de 2016,
29 (vinte e nove) cargos das Promotorias de Justiça foram correicionados e 12 (doze) cargos da
Procuradoria de Justiça foram inspecionados.
Digno de nota o fato de que foram realizadas inspeções no âmbito do todos os cargos da Procuradoria de
Justiça. Por fim, quando das inspeções/correições levadas a efeito pela Corregedoria-Geral do Ministério
Público do Estado do Tocantins, foi constatado que o membro do Ministério Público, ainda que com o
serviço em atraso no cargo do qual é titular, é designado pelo Procurador-Geral de Justiça para responder
cumulativamente por outro cargo (“v.g.”: o Promotor de Justiça Adriano César Pereira das Neves).

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 (Corregedor-Geral). Em atendimento ao recomendado na página 26, em
específico quanto à análise das atas de julgamento do Tribunal do Júri, informamos que foi incluído no
Relatório de Inspeção item destinado a avaliar o desempenho do membro nas sessões de julgamento e já será
cobrado nas próximas inspeções

Recomenda-se ao Procurador-Geral de Justiça que se abstenha de designar membro do Ministério
Público que se encontra com serviço em atraso no cargo do qual é titular para responder,
cumulativamente, por outro cargo. Em casos tais, mister ouvir previamente a Corregedoria-Geral.

Em atendimento à solicitação do Corregedor-Geral procedemos a correção do nome do titular da 1º
cargo da Promotoria de Justiça Criminal de Araguaína/TO (onde constava João Rodrigues Filho consta
Leonardo Gouveia Olhê Blanck)

14. Resoluções do CNMP
14.1. Controle Externo da Atividade Policial (Res. nº 20/CNMP): A assessoria técnica da corregedoria
emite relatórios mensais e efetua cobrança por meio de memorando e instauração de pedido de
explicações. Conforme informação da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade
Policial e Segurança Pública do CNMP, no 1º semestre de 2015, apenas a Central de Flagrantes de
Augustinópolis, das 158 unidades existentes, não teve o relatório preenchido. No 1º semestre de 2016,
das 160 Delegacias de Polícia, 40 ainda não tiveram o relatório enviado (fl. 66 e v. do Procedimento
329/2016-46 do CNMP - inspeção). Segundo a assessoria do Corregedor-Geral, após pesquisa atualizada
no sistema do CNMP, a Central de Flagrantes de Augustinópolis não consta mais do relatório de entidades
sem formulário remetido. Com relação aos formulários de 2016, após as cobranças da Corregedoria,
faltam apenas 11 delegacias e 3 unidades médico-legais. Os responsáveis já se comprometeram em
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realizar as visitas e preencher o relatório. Segundo informações do Corregedor-Geral, até o dia 04/07/16,
serão encaminhados os relatórios de 7 DPs e de uma unidade médico legal e, até 1º/07/16, de uma
unidade médico legal. Informou que já foi expedido memorando cobrando os relatórios de 3 DPs e de
uma unidade médico legal.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Quanto ao item 14.1, Controle Externo da Atividade
Policial(Res. n° 20/CNMP), página 26, esclarecemos que atualmente faltam os relatórios de três Delegacias de
Polícia e de uma unidade médico legal, tendo sido concedido formalmente à Promotora de Justiça prazo até o
dia 05.08.2016, para a apresentação dos mesmos

14.2. Interceptação telefônica (Res. nº 36/CNMP): No Estado do Tocantins, todas as interceptações
telefônicas são realizadas através do Sistema Guardião instalado no MPTO. Mensalmente, o Diretor de
Inteligência remete relatório estatístico à corregedoria que, posteriormente é encaminhado ao Conselho
Nacional.
14.3. Cronograma de inspeções e correições (Res. nº 43/CNMP):
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

Mês

Paraíso de Tocantins

Fevereiro

Araguacema
Arapoema

Dia
15, 16 e 17
18
04

Colinas

05 e 06

Colmeia

Abril

Guaraí

07
08

Procuradorias de Justiça

12 a 19

Ponte Alta

02

Porto Nacional

Maio

Novo Acordo

03, 04 e 05
06

Tocantinópolis

20 e 21

Ananás

Junho

Xambioá

22
23

Araguatins

15 e 16

Augustinópolis

Agosto

Axixá

17
18

Itaguatins

19

Taguatinga

17

Aurora

Outubro

Arraias
Paranã

18
19
20
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Palmeirópolis

21

14.4. Inspeções em estabelecimentos prisionais (Res. nº 56/CNMP): Emissão de relatórios mensais pela
assessoria técnica, cobrança por meio de memorando e instauração de procedimento. Em consulta
atualizada, não há pendências.
14.5. Fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e
semiliberdade (Res. nº 67/CNMP): Emissão de relatórios mensais pela assessoria técnica, cobrança por
meio de memorando e instauração de procedimento. Existem 4 unidades de internação e 4 de
semiliberdade. Somente os relatórios das unidades de Palmas ainda não foram remetidos. A Corregedoria
ainda não fez cobrança formal da Promotora de Justiça. O Corregedor-Geral informou que vai determinar
a cobrança.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Na verdade, o que está em aberto são os relatórios de
inspeções dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (item 14.7), razão pela qual foi
instaurado o Pedido de Explicações n° 63/2016 e notificada a Promotora de Justiça, Zenaide Aparecida da Silva,
para esclarecer as razões do descumprimento do dever funcional

14.6. Indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares (Res. nº 68/CNMP):
A Corregedoria-Geral não possui sistema eletrônico de controle de tramitação dos procedimentos de
natureza disciplinar. Não são colocadas etiquetas na capa do processo. Deverá observar a Res. 68 CNMP
registrando na capa dos procedimentos disciplinares o prazo prescricional.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Já se encontra devidamente cumprido.

14.7. Inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (Res. nº
71/CNMP): Emissão de relatórios mensais pela assessoria técnica, cobrança por meio de memorando e
instauração de procedimento. Das 11 entidades existentes, faltam apenas 3 (relatório anual) relativo a
Palmas.
14.8. Controle do exercício do magistério (Res. nº 73/CNMP): O controle é realizado pela assistente de
gabinete por meio de sistema próprio – RDIR (Residência, Docência e Imposto de Renda), com a emissão
de relatório, cobrança por meio de memorando e instauração de pedido de explicações. O sistema foi
analisado, sendo gerado um relatório com os membros que exercem o magistério. Na análise dos
procedimentos disciplinares, constatou-se que é instaurado pedido de explicações para verificar a
ausência de informação (13/2016, 24/2016, 29/2016, 30/2016 e 32/2016).

15.

Em Relação a Outras Atividades Exercidas pelo Órgão

15.1. Assentos funcionais: Registrados em prontuários individuais em meio virtual (arquivos BrOffice
gravados na rede interna do MPTO). Existe um sistema de RH onde são anotados alguns dados sobre a
vida funcional dos membros do Ministério Público.
15.2. Expedição de atos, portarias e recomendações: Procurador-Geral, Corregedor-Geral ou conjuntos.
15.3. Controle de estagiários: Não é atribuição da Corregedoria-Geral. Atualmente, não há estagiários
remunerados.
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15.4. Controle disciplinar de servidores: Afeto à Diretoria-Geral.
15.5. Manifestações nas autorizações de residência fora da comarca: Conforme a Res. 9/2014 do
Conselho Superior do Ministério Público, a Corregedoria-Geral gera, previamente, uma informação sobre a
regularidade do serviço. Anualmente, os membros declaram no sistema RDIR a residência. Na análise dos
procedimentos disciplinares, constatou-se que é instaurado pedido de explicações para verificar a
ausência de informação (12/2016, 15/2016, 23/2016 e 26/2016).
15.6. Movimentação de quadro: Promoção e remoção, por antiguidade e merecimento. Encerrado o
prazo, com as habilitações, o edital é encaminhado para a Corregedoria. Após atualizadas as informações,
os prontuários são anexados (Res. 1/2012-CSMP). Foi analisado um prontuário.
15.7. Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº 74/CNMP: Na
atividade-meio, cada departamento emite um relatório e encaminha à Corregedoria-Geral para posterior
envio ao Conselho Nacional. Na atividade-fim, os dados são totalizados no RAF, gerando relatório no
padrão do CNMP. Após, os dados são inseridos manualmente no CNMPInd.
15.8. Relatório anual da Corregedoria-Geral: Dois relatórios. Relatório de gestão anual encaminhado ao
Procurador-Geral de Justiça até o dia 20 de janeiro; Relatório com os dados estatísticos encaminhado ao
Procurador-Geral de Justiça na primeira quinzena de fevereiro (LC 51/08, art. 39, inc. X).
15.9. Outras atividades exercidas pela Corregedoria-Geral: Projeto Auxiliar de Tutela Coletiva (Ato
Conjunto PGJ/CGMP 1/2015).
15.10. Observações. Diante do tamanho do MPTO (121 membros), há maior facilidade de
interlocução do Corregedor com os demais integrantes da carreira.

16.

Proposições da Corregedoria Nacional

16.1. Quanto às atribuições e estruturas organizacionais. Diante do que foi constatado, desnecessário o
encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.
16.2. Quanto à estrutura de pessoal. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento de
proposições ao plenário do CNMP.
16.3. Quanto à estrutura física. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento de
proposições ao plenário do CNMP.
16.4. Quanto ao sistema de arquivo. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento de
proposições ao plenário do CNMP.
16.5. Quanto à estrutura de Tecnologia da informação. Diante do que foi constatado, desnecessário o
encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.
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16.6. Quanto aos procedimentos disciplinares. Em relação aos itens 6 e 10, a Corregedoria Nacional
propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de DETERMINAÇÃO ao
Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Tocantins para que encaminhe, no prazo de 30
(trinta) dias, informações sobre o julgamento do Pedido de Remoção por Interesse Público nº 17/2016 e
informações sobre o Requerimento de Remoção Compulsória nº 025/2016.
Por fim, registre-se que foram instauradas 7 reclamações disciplinares no âmbito da Corregedoria
Nacional decorrentes da inspeção realizada na Corregedoria do Ministério Público de Tocantins.
16.7. 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; expedição de RECOMENDAÇÃO ao
Corregedor-Geral para que: b) 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.
16.8. 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 MPTO 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); expeça
DETERMINAÇÃO ao Corregedor-geral do MPTO para que avalie o desempenho do membro do Ministério
Público nos trabalhos de Plenário do Tribunal do Júri. A Corregedoria Nacional deverá ser comunicada, no
prazo de 90 (noventa) dias sobre as providências adotadas.
16.9. 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.
16.10. Quanto às interceptações telefônicas – Resolução nº 36/CNMP . Diante do que foi constatado,
desnecessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.
16.11. 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.
16.12. Quanto às Inspeções em estabelecimentos prisionais - Resolução nº 56/CNMP. Diante do que foi
constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.
16.13. 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
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disciplinar. No prazo de 90 (noventa) dias a Corregedoria Nacional será informada das medidas até então
adotadas
16.14. Quanto à indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares –
Resolução nº 68/CNMP. Considerando a resposta da unidade no sentido do cumprimento da resolução, a
Corregedoria Nacional entende desnecessário o encaminhamento de proposição quanto a este item.
16.15. 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.
16.16. Quanto ao exercício do magistério – Resolução nº 73/CNMP. Diante do que foi constatado,
desnecessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.
16.17. Quanto aos assentos funcionais. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento
de proposições ao plenário do CNMP.
16.18. Quanto à expedição de atos, portarias e recomendações. Diante do que foi constatado,
desnecessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.
16.19. Quanto ao controle de estagiários. Não se aplica.
16.20. Quanto ao controle disciplinar de servidores. Não se aplica.
16.21. Manifestações em procedimentos de autorização de residência fora da comarca. Diante do que
foi constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.
16.22. Quanto à movimentação de quadro e designações. 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 Tocantins 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. Expedir DETERMINAÇÃO ao Procurador Geral de Justiça do Ministério Público de Tocantins
para que não designe como substituto promotor que esteja com acúmulo de serviço, sendo que tal
certificação deverá ser fornecida pela Corregedoria do MPTO. Em 60 (sessenta) dias a Corregedoria
Nacional será informada das providências adotadas.
16.23. 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.
16.24. Relatório anual da Corregedoria. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento
de proposições ao plenário do CNMP.
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17.

Considerações Finais

17.1. 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 Tocantins 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.
17.2. 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, 29 de julho 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 CNMPCN n° 213, de 13 de outubro de 2016, instaurou o procedimento de correição nos órgãos de controle disciplinar
das unidades do Ministério Público do Estado do Amazonas, 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 0.00.000.000410/2016-26, para organização dos documentos. A execução da
correição ocorreu conforme seu planejamento e foi realizada nos dias 23 de novembro de 2016, por um total de
05 (cinco) membros, a saber: o Procurador de Justiça do MP/RS - Dr. Armando Antônio Lotti, o Promotor de
Justiça do Amapá- Dr. Marcelo José de Guimarães e Moraes, 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 Procurador da República – Dr.
Filipe Albernaz Pires.

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 escolhido pelo Procurador-Geral de Justiça, dentre os integrantes de lista tríplice,
elaborada pelo Colégio de Procuradores, mediante voto secreto, em eleição a ser realizada no período de 30
(trinta) a 60 (sessenta) dias antes do término do mandato vigente, para mandato de 02 (dois) anos, permitida
uma recondução, obedecido ao mesmo procedimento.
2.1. Atribuições. Segundo o artigo 51, da Lei Complementar 11, de 17 de dezembro de 1993, incumbe ao
Corregedor-Geral do Ministério Público:

I - fiscalizar e orientar as atividades funcionais dos membros do Ministério Público;
II - proceder, sob sua presidência ou por delegação a membro do Ministério Público, a sindicância ou processo
administrativo disciplinar, salvo o disposto no inciso XIV, do art. 29 desta Lei.
III - instaurar de ofício ou por provocação dos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público,
procedimento disciplinar contra membro de primeiro grau, presidindo-o e aplicando as sanções administrativas cabíveis;
IV - encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça os processos administrativos disciplinares contra Procuradores de Justiça;
V - realizar, pessoalmente, inspeções nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório reservado ao Colégio de
Procuradores de Justiça;
VI - inspecionar, regularmente ou mediante correições ordinárias ou extraordinárias, os serviços afetos ao Ministério
Público em todas as Comarcas do Estado, levando ao conhecimento do Procurador-Geral de Justiça e Conselho Superior
do Ministério Público as irregularidades que observar;
VII - expedir recomendações, sem caráter vinculativo, aos membros do Ministério Público, propondo ao Procurador-Geral
de Justiça ou ao Conselho Superior a expedição de instruções e outras normas administrativas visando a regularidade e ao
aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público;
VIII - examinar os relatórios dos Promotores de Justiça para controle de sua atuação funcional e da tramitação dos feitos
em que intervier o Ministério Público; Lei Orgânica Estadual do Ministério Público; IX - integrar o Colégio de Procuradores
e o Conselho Superior do Ministério Público, como membro nato, com direito a voto, salvo em sindicâncias e processos
administrativos;
X - informar ao Conselho Superior e ao Procurador-Geral de Justiça sobre a atuação funcional dos membros do Ministério
Público candidatos à promoção por merecimento e por antiguidade ou à remoção;
XI - representar ao Conselho Superior, sobre processo administrativo disciplinar por abandono de cargo ou para
verificação de incapacidade física, mental ou moral de membro do Ministério Público;
XII - encaminhar ao Conselho Superior, mensalmente, relatório das comunicações de suspeição de membros do
Ministério Público, por motivo de foro íntimo;
XIII - apresentar ao Colégio de Procuradores, na primeira quinzena de fevereiro, relatório de suas atividades;
XIV - 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;
XV - trazer atualizados os prontuários das atividades funcionais dos Promotores de Justiça e coligir os elementos
necessários à apreciação de seu merecimento;
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XVI - remeter aos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público informações necessárias ao
desempenho de suas atribuições;
XVII - Receber:
a) os trabalhos dos Promotores de Justiça em estágio probatório, produzidos no exercício de suas funções;
b) os relatórios periódicos dos membros do Ministério Público, adotando ou sugerindo ao Procurador-Geral de Justiça as
medidas que julgar convenientes;
c) os pedidos de arquivamento de Inquéritos Policiais;
XVIII - requisitar certidões, diligências, exames, pareceres técnicos e informações indispensáveis ao bom desempenho de
suas funções, de qualquer autoridade, inclusive judicial;
XIX - elaborar o regulamento do estágio probatório dos Membros do Ministério Público, acompanhando-os durante tal
período;55
XX - promover o levantamento das necessidades de pessoal ou material, nos serviços afetos ao Ministério Público,
encaminhando-o ao Procurador-Geral de Justiça, para as providências que julgar convenientes;
XXI - organizar e dirigir os serviços de estatística e processamento de dados das atividades funcionais dos membros do
Ministério Público;
XXII - acompanhar o desempenho dos Promotores de Justiça em estágio probatório, oferecendo ao Procurador-Geral no
20º (vigésimo) mês do estágio, relatório circunstanciado sobre o preenchimento dos requisitos necessários à confirmação
na carreira, conforme art. 239 desta Lei;
XXIII - propor ao Conselho Superior o não-vitaliciamento de membro do Ministério Público;
XXIV - propor ao Procurador-Geral de Justiça, justificadamente, o afastamento do membro do Ministério Público sujeito à
sindicância ou processo administrativo, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens, cabendo a este, na forma do art.
147 desta Lei, ouvir o Conselho Superior do Ministério Público;
XXV - desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas por Lei ou delegadas pelo Procurador-Geral de Justiça;

2.2. Regimento Interno. Além da fixação legal das atribuições da Corregedoria-Geral pela LC 11/1993, o órgão
dispõe de Regimento Interno (Resolução nº 006/14-CSMP).
2.3. Estrutura Organizacional. A Corregedoria-Geral está organizada de acordo com o disposto no Regimento
Interno.

3. Corregedor-Geral
O Corregedor-Geral do Ministério Público do Amazonas é Procurador de Justiça, José Roque Nunes Marques, que
assumiu o cargo de Corregedor-Geral 06/03/2013 e reconduzido em 11/03/2015; reside na cidade de lotação;
atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; exerce o magistério na Universidade Federal do
Amazonas, Professor Adjunto, Direito Ambiental, 5ª e 6ª Feira (16h às 18h e 18h às 20h); 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; cumpre expediente de segunda à sexta-feira, das 8h às 14h.
Retorna no turno vespertino sem horário fixo.

4. Corregedor-Geral Substituto
Não. O artigo 48, § 1º, da LOEMP (LC 11/93), prevê que o segundo mais votado será o suplente do CorregedorGeral do Ministério Público, no entanto, houve aclamação do atual corregedor. Diante dessa situação, a
substituição em razão de afastamentos e impedimentos é feita pelo Procurador de Justiça mais antigo
(Decano), não ocupante de outra função na Administração Superior.

5. Promotores Corregedores
5.1. Edna Lima de Souza (Promotora de Justiça Corregedora-Auxiliar para Assuntos de Entrância Final), assumiu
o órgão em 06/03/2013 (Ato nº 047/PGJ/2013), biênio 2013-2015, e 11/03/15 ( Ato nº 165/PGJ/2016), biênio
2015/2017, titular da 44ª Promotoria de Justiça da Fazenda Pública Municipal com atuação junto à 1ª Vara da
FPM, de entrância final, 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
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administrativo disciplinar; cumpre expediente de segunda à sexta-feira, das 8h às 14h, ou até mais tarde quando
há necessidade. Atua na Corregedoria-Auxiliar para Assuntos de Entrância Final, tendo como principais atividades
acompanhar assuntos relacionados à entrância final (Promotores de Justiça da Capital); realizar Correições e
Inspeções em todo Estado; organizar a escala de plantão cível e criminal (e de custódia); instruir processos de
promoção e remoção da capital; e participar de procedimentos disciplinares.
5.2. Maria Piedade Queiroz Nogueira Belasque (Promotora de Justiça Corregedora-Auxiliar para Assuntos de
Entrância Inicial e Estágio Probatório), titular da 26ª Promotoria de Justiça, com atuação junto à Auditoria Militar,
assumiu o 21/10/13 (Ato nº175/PGJ-2013), biênio 2013/2015 e 11/03/16 (ATO n.º 166/PGJ-2016), biênio
2016/2017, 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 à sexta-feira, das 8h às 14h. Exerce a função na Corregedoria-Auxiliar
para Assuntos da Entrância Inicial e Estágio Probatório, tendo como principais atividades: acompanhar assuntos
relacionados à entrância inicial (Promotores de Justiça do interior); planejar e monitorar as atividades de estágio
probatório; realizar Correições e Inspeções em todo Estado; instruir processos de promoção e remoção do
interior; participar de procedimentos disciplinares.
5.3. Jorge Alberto Gomes Damasceno (Promotor de Justiça Corregedor-Auxiliar para Assuntos Administrativos e
Institucionais), titular da 12ª Promotoria de Justiça de Entrância Final, com atribuição perante a 6ª PJ Criminal,
assumiu o 16/07/15, 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 à sexta-feira, das 8h às 14h. Exerce a função na
Corregedoria-Auxiliar para Assuntos Institucionais, tendo como principais atividades: acompanhar assuntos
relacionados ao CNMP e à Procuradoria-Geral; realizar Correições e Inspeções em todo Estado; instruir processos
de promoção e remoção da capital; participar de procedimentos disciplinares.

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

Assessora Jurídica - CGMP

Andre Luiz Rocha Pinheiro

Agente Técnico – Jurídico

Henrique dos Santos Ramos

Agente Técnico – Jurídico

Roberta Braga de Alencar

Agente Técnico – Jurídico

Kátia Socorro Said G. Rodrigues

Agente Apoio – Administrativo

Lia Tarsya do Nascimento

Agente Apoio – Administrativo

Nelma Elisa Maurici Peixoto

Agente Apoio – Administrativo

Wanderley da Silva Brasil

Agente Apoio – Administrativo

Luciana da Costa Oliveira

Agente Serviço – Administrativo

7. Estrutura Física
A Corregedoria Geral está localizada no 3º andar do prédio da sede da PGJ, distribuída da seguinte forma: sala
do Corregedor-Geral (1 mesa do Corregedor-Geral, 1 mesa de reunião, 2 armários e 1 Computador); sala da 1ª
Corregedoria-Auxiliar (1 mesa de trabalho, 1 armário, 1 frigobar e 1 Computador); 1 sala da 2ª Corregedoria-
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Auxiliar (1 mesa de trabalho; 1 armário; 1 Computador); 1 sala da 3ª Corregedoria-Auxiliar (1 mesa de trabalho,
1 armário, 1 Computador); 1 sala da Assessoria (4 mesas de trabalho, 4 computadores, 1 armário pequeno e 1
impressora); 1 sala da Secretaria (8 mesas, 8 computadores, 1 máquina de fotocópia, 1 impressora
multifuncional, 3 armários, 2 impressoras e 1 scanner); sala de Arquivo (11 armários, para pasta suspensa, 6
estantes de ferro para arquivos em caixa, 1 triturador de documentos, 2 mesas e 1 frigobar).

8. Sistemas de Arquivo
Sistemas de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos). O arquivo é misto, físico e virtual. Os
documentos e procedimentos administrativos, em regra, circulam em formato físico e são controlados por meio
de planilha interna e registro no Sistema Arquimedes. Tramitam no modo virtual: a) SEI – Sistema Eletrônico de
Informações (se presta à execução de comunicações internas, requerimentos para Administração Superior
(férias, abono, pagamentos, etc), de modo unicamente virtual; b) Prontuário Digital de Membros (trata-se de um
arquivo digital contendo todas as Portarias e Atos relacionados à vida funcional do Membro do Ministério
Público) – o acesso na rede é restrito à Corregedoria do Parquet amazonense; e c) Controle Virtual dos
Procedimentos Administrativos Disciplinares (planilha em formato Excel criada para controlar os procedimentos
administrativos disciplinares em desfavor de Membros).

9. Estrutura de Tecnologia da Informação
Estrutura de Tecnologia da Informação: Com relação ao hardware, a CGMPAM dispõe de 8 computadores novos
(com duas telas), 8 computadores novos (com uma tela), 1 impressora multifuncional, 1 impressora comum e 1
scanner. Quanto ao software, a Corregedoria, para fiscalizar a atividade-fim, pode se utilizar, na área judicial, do
sistema SAJ (capital) e PROJUD (interior), sistemas de propriedade e controle do TJAM. A Corregedoria tem
acesso limitado ao SAJ e PROJUD, restrito à "fila eletrônica" dos processos judiciais, consistente nos feitos que
estão com vista para os membros. Os membros devem anotar suas manifestações para depois registrá-las no
RAF. Para controle do extrajudicial, a situação é diferente. Nas PJ's há um controle realizado por meio de
planilhas de procedimentos em tramitação. As planilhas não estão uniformizadas, pois cada PJ tem seu controle
específico. A CG chegou a fornecer modelo de planilha, mas não tornou-o obrigatório diante dos controles já
existentes. Com o apoio da Corregedoria, está em fase de implantação o sistema denominado “MP VIRTUAL”,
que se destina à virtualização de todos os procedimentos extrajudiciais a partir de 01/01/17, nas Procuradorias e
Promotorias de Justiça, como também nos demais órgãos de administração do MPAM. Em razão da dificuldade
de link, referido sistema não será implantado nas PJs do interior do estado. O MP VIRTUAL também será utilizado
para os processos judiciais.

10. Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional
Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Amazonas, aprovado pela Res. nº
6/2014-CSMP. O RICGMP está em fase de adequação às novas nomenclaturas e conceitos trazidos pelas
resoluções do CNMP.

11. Procedimentos Disciplinares
11.1. Espécies de procedimentos investigatórios prévios: Pedido de Informações (RICGMP, art. 49).
11.2. Espécies de procedimentos disciplinares: Sindicância (quando cabíveis as penas de advertência e censura a
sanção é aplicada pelo Corregedor-Geral); e Processo Administrativo Disciplinar (quando cabíveis as penas de
suspensão, demissão ou cassação da aposentadoria ou de disponibilidade). Importa destacar que o Processo
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Administrativo Disciplinar (PAD), pode ser proposto pelo Órgão Correcional ao CSMP, no entanto, sua apuração se
dá por Comissão Especial designada pelo Procurador-Geral, razão pela qual inexiste tramitação de autos de PAD
na Corregedoria, por força dos dispositivos supracitados da LC 11/93 (LOEMP). Por fim, cumpre esclarecer que o
Relatório Final da Comissão processante é apresentado ao Conselho Superior do Ministério Público para
julgamento.
11.3. Sistema de controle interno sobre as decisões disciplinares e aplicação de penalidade: Das decisões do
Corregedor-Geral cabe recurso ao CSMP. Das decisões do CSMP em matéria disciplinar, cabe recurso ao Colégio
de Procuradores de Justiça. Antes do recurso, cabe pedido de reconsideração. O controle se dá por Planilha em
formato Excel contendo todos os Procedimentos Disciplinares e as respectivas decisões.
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). Procedimentos Internos nº 1113312.2016.23491; nº
1124359.2016.27552 e nº 1098770.2016.16597: A situação averiguada nos três primeiros PIs acima listados tem
origem em um problema comum enfrentado por esta Corregedoria. A verdade é que a distância e o isolamento das
Promotorias de Justiça do interior não representam dificuldade apenas nas atividades fiscalizatórias de inspeção e
correição, mas de igual modo nas que demandam comunicação rápida e direta com os Promotores de Justiça.
Vivemos hoje uma situação de movimentação constante de membros Ministeriais entre as comarcas do interior,
decorrentes de designações necessárias em virtude da defasagem de Promotores de Justiça que ainda ocorre em
nossos quadros. Ressalte-se que essas movimentações (via designação/convocação) se dão sem a participação da
Corregedoria, que delas apenas toma conhecimento. A forma de notificação/intimação dos Membros via EBCT
"Correios" mostra-se ineficaz, eis que com a demora, dadas as distâncias, muitas vezes os documentos chegam
quando o Promotor de Justiça não se encontra mais na comarca, ou dela se faz ausente por força de atuação em
outras localidades. É visto como severamente dificultado, portanto, em alguns casos, que esta Corregedoria saiba
se o Promotor de Justiça tomou ciência do ato de notificação e/ou intimação. Essa preocupante situação foi
detectada há muito pela Corregedoria, redundando inclusive na Exposição de Motivos 005/2014 (em anexo) em que
se propôs que todas as comunicações entre a PGJ e CGMP e os membros do Ministério Público Estadual se dê
através do e-mail institucional, com assinatura eletrônica e com obrigatoriedade de acesso diário. Referida
proposta encontra-se em trâmite no Colendo Colégio de Procuradores desde de dezembro de 2014, como faz prova
o espelho de movimentação em anexo.

1 – Número de registro e classe:

Procedimento Interno nº
1113312.2016.23491

No dia 22 de julho de 2016 foi determinada a notificação da reclamada para prestar informações, sendo que até hoje,
dia 23 de novembro de 2016, não houve resposta, nem qualquer providência após a falta de manifestação da
reclamada.
Além disso, o feito encontra-se sem numeração e sem o apontamento do eventual prazo prescricional na capa dos
autos.
No mesmo sentido é a constatação referente aos autos n. 1124359.2016.27552, em que foi determinada a solicitação
de informações no dia 16 de setembro de 2016. A carta foi recebida no dia 29 de setembro de 2016, até agora
nenhuma providência foi tomada. Estes autos, também, encontram-se sem numeração.
Data da instauração:
22/06/2016

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). O Procedimento Interno nº 1113312.2016.23491, que solicitava
informações à Dra. Simone Martins (Promotora de Justiça de Entrância Inicial) foi devida e satisfatoriamente
respondido, ainda que com atraso (em 28.11.2016 - pós correição pelo CNMP), consoante a cópia que segue anexo.
Cumpre-nos informar que foram devidamente numerados as páginas e o apontamento do eventual prazo
prescricional in casu, foi anotado na capa do feito. Procedimento Interno nº 1124359.2016.27752, que solicita
informações ao Dr. Marcelo de Salles Martins (Promotor de Justiça de Entrância Inicial), foi devidamente numerado
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e consignado em capa, a data de eventual prazo prescricional. Todavia, como não obteve o predito PI resposta até
o momento, determinou-se a instauração de SINDICÂNCIA para fins de apuração sobre o motivo da não
observância dos deveres do cargo inseridos nos incisos X e XIV, do art. 118, da Lei Orgânica Estadual do Ministério
Público (LC nº 011/93), nos moldes da Portaria que segue com cópia anexa.

Art. 118. São deveres dos membros do Ministério Público, além de outros previstos em lei:
(...)
X - adotar, no limite de suas atribuições, as providências cabíveis em face de irregularidades
de que tenha conhecimento ou que ocorra nos serviços a seu cargo;
(...) XIV - prestar informações solicitadas pelos órgãos da Instituição;

2 – Número de registro e classe:

Procedimento

Interno

nº

1098770.2016.16597.
Aqui, em sentido similar ao apontado sobre os autos n. 1113312.2016.23491, houve a determinação de solicitação de
o
informações no dia 1 de junho de 2016, sendo que, somente no dia 10 de novembro de 2016, foi constatada a falta de
resposta do Promotor reclamado.
Cumpre consignar, ademais, sobre o presente caso, que se trata de notícia sobre a qual afigura-se relevante a
instauração de reclamação disciplinar no âmbito da Corregedoria Nacional.
Data da instauração:

1/07/2016

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). No que diz respeito ao Procedimento Interno nº
1098770.2016.16597, que solicita informações ao Dr. Gérson de Castro Coelho (Promotor de Justiça de Entrância
Inicial), tem-se que de igual forma não foi respondido pelo Promotor de Justiça o que a Corregedoria de origem
questionou, sendo então, pelos mesmos motivos expostos no PI retromencionado, necessária a instauração de
SINDICÂNCIA, nos termos da Portaria que segue com cópia anexa, inobstante a instauração de Reclamação
Disciplinar (RD) no âmbito da Corregedoria Nacional.

3 – Número de registro e classe:

Processo Administrativo Disciplinar
86445.2014.PGJ

Existe em trâmite perante a Administração Superior do MP/AM o processo administrativo disciplinar n.
86445.2014.PGJ, cujo objeto é a apuração de eventuais atrasos no serviço no período compreendido entre 2001 a 2014
relativamente à Promotoria de Justiça de Lábrea, de responsabilidade do Dr. Gerson de Castro Coelho.
Considerando-se a gravidade dos fatos, é de rigor a instauração de reclamação disciplinar no âmbito da Corregedoria
Nacional para supervisionar a tramitação do PAD.
Sobre esses fatos, aparentemente, também, foram instauradas as sindicâncias n. 864920.2014.31094,
864769.2014.31035 e 989746.2015.2485, ambas já arquivadas, cujo exame sugere-se seja feito também no âmbito da
mesma reclamação disciplinar a ser eventualmente instaurada perante a Corregedoria Nacional.
Constatou-se, ademais, do teor do relatório de sindicância feita pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do
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Amazonas, “que na grande MAIORIA dos Procedimentos Administrativos (PAs), foi informado pela mãe da criança ou
adolescente um suposto pai e, em contrapartida, o laudo de Investigação de Paternidade pelo exame de DNA juntado
aos respectivos autos, trazia um resultado negativo para a paternidade apontada.”
Essa situação, como pontuado pela Corregedoria de origem, chama a atenção e merece ser investigada pelo Ministério
Público, razão pela qual entende-se importante que esta Corregedoria Nacional, se possível em conjunto Comissão da
Infância e Juventude do CNMP, instaure procedimento com o objetivo de: i) comunicar tal fato ao Procurador-Geral de
Justiça do Amazonas para que designe Promotor de Justiça com o objetivo de promover a renovação dos exames de
DNA já realizados, tomando as providências cabíveis para a realização do registro adequado, caso seja constatada
falsidade, bem como para apurar eventual ilícito criminal, caso seja constatada a existência de falsificação dos exames
prévios. Veja-se que, o procedimento a ser eventualmente instaurado no âmbito do CNMP servirá para o
acompanhamento, fiscalização e suporte das atividades relativas à renovação dos exames de DNA.
Por fim, com relação à Promotoria de Justiça de Lábrea/AM, considerando-se que o Promotor de Justiça, Dr. Gérson de
Castro Coelho, segundo informações colhidas nesta inspeção, não se encontra mais atuando na referida unidade
ministerial, sugere-se seja oficiado ao PGJ para que providencie a designação de membro exclusivo para atuar
naquela Promotoria, que, desde 2014, já apresentava em situação bastante complexa, conforme se vê da leitura do
aludido relatório de correição realizado pela Corregedoria de origem.
Data da instauração:

12 de dezembro de 2014
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). “Quanto a este item do Relatório Preliminar, a Comissão de Inspeção pontuou
que haveria a necessidade, em razão da gravidade dos fatos, de instaurar Reclamação Disciplinar no âmbito da
Corregedoria Nacional para supervisionar a tramitação do PAD n.º 86445.2014.PGJ, o qual foi instaurado em
decorrência de eventuais atrasos no serviço no período compreendido entre 2001 a 2014, relativamente à
Promotoria de Justiça de Lábrea, de responsabilidade do Dr. Gerson de Castro Coelho. Asseverou, outrossim, a
Comissão de Inspeção que “do teor do relatório de sindicância feita pela Corregedoria-Geral do Ministério Público
do Amazonas, “que na grande MAIORIA dos Procedimentos Administrativos (PAs), foi informado pela mãe da
criança ou adolescente um suposto pai e, em contrapartida, o laudo de Investigação de Paternidade pelo exame de
DNA juntado aos respectivos autos, trazia um resultado negativo para a paternidade apontada”. Concluiu, dessa
forma, que “seja oficiado ao PGJ para que providencie a designação de membro exclusivo para atuar naquela
Promotoria, que, desde 2014, já apresentava em situação bastante complexa, conforme se vê da leitura do aludido
relatório de correição realizado pela Corregedoria de origem”. Esclarece-se, desta feita, a este eminente Corregedor
Nacional do Ministério Público, que o Ministério Público do Estado do Amazonas constituirá, já no vindouro mês de
janeiro, uma Comissão de Promotores de Justiça para que procedam a uma acurada análise de todos os processos
judiciais e administrativos existentes na Comarca de Lábrea/AM, com o fito de promover sua devida regularização.
Além disso, a referida Comissão adotará todas as medidas administrativas e judiciais necessárias à renovação dos
exames de DNA já realizados, inclusive adotando as providências cabíveis para a realização do registro adequado,
caso seja constatada falsidade, bem como para apurar eventual ilícito criminal, caso seja constatada a existência de
falsificação dos exames prévios. De outra senda, em relação ao andamento do Processo Administrativo Disciplinar
n.º 86445.2014.PGJ, cumpre salientar que este continuará tendo seu curso regular, nos exatos termos previstos na
Lei Complementar n.º 11/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas).

4 – Número de registro e classe:

Procedimento Investigatório
Criminal nº 4528/2014

Da análise dos autos constata-se a manifesta lentidão no encerramento de investigação criminal contra o Promotor de
Justiça pela prática de crime contra adolescente, que merece prioridade absoluta.
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Ademais, na véspera da presente inspeção, ou seja, no dia 22 de novembro de 2016, verifica-se que o Procurador-Geral
de Justiça determinou a oitiva de onze testemunhas, muito embora já tenham sido ouvidas testemunhas no âmbito do
processo administrativo disciplinar, sob o contraditório, provas essas que autorizaram inclusive a aplicação de sanção
administrativa.
De tal maneira, afigura-se relevante a propositura de Reclamação Disciplinar para buscar o encerramento célere das
investigações, não sem antes solicitar informações ao Procurador-Geral de Justiça para justificar o atraso na
apuração.
Data da instauração:

19 de novembro de 2014
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). Segundo consta do Relatório Preliminar de Correição, identificou-se uma
“manifesta lentidão no encerramento de investigação criminal contra o Promotor de Justiça pela prática de crime
contra adolescente, que merece prioridade absoluta”. Ademais, asseverou-se que “o Procurador-Geral de Justiça
determinou a oitiva de onze testemunhas, muito embora já tenham sido ouvidas testemunhas no âmbito do
processo administrativo disciplinar, sob o contraditório, provas essas que autorizaram inclusive a aplicação de
sanção administrativa”. Entretanto, justifica-se o fato de não ter ocorrido ainda o encerramento deste
Procedimento Investigatório Criminal em razão de se pretender colher maior quantidade de elementos de provas
robustos que possam, no caso de eventual oferecimento de denúncia na esfera penal, comprovar a existência de
justa causa para o seu recebimento. Desta feita, em que pese terem sido juntadas as oitivas de testemunhas
realizadas pela Comissão Processante do Processo Administrativo Disciplinar, deve se esclarecer que tal Comissão,
em seu relatório final, entendeu pela inexistência de elementos probatórios suficientes que pudessem determinar a
condenação do processado no âmbito da responsabilização administrativa. Nos termos da parte conclusiva do
referido Relatório Final, restou consignado que “à unanimidade, conclui que não há elementos suficientes nestes
autos que comprovem a prática de descumprimento de dever funcional (art. 118, incisos I e II, da LOEMP/AM) ou
conduta incompatível com o exercício do cargo, pela prática de ato de incontinência pública e escandalosa que
comprometa gravemente a dignidade da instituição (art. 121, II e III, c/c § 1º, alínea b, da LOEMP/AM) por parte do
Promotor de Justiça Gérson de Castro Coelho, propondo, portanto, a absolvição do investigado”. Ou seja, da análise
da prova produzida no âmbito do PAD e que foi juntada aos presentes autos, a Comissão Especial Processante
possuiu o entendimento conclusivo pela absolvição do Dr. Gerson de Castro Coelho. Ocorre que, contrariamente ao
que concluído pela Comissão Processante, o Conselho Superior do Ministério Público entendeu pela aplicação da
penalidade disciplinar de suspensão, prevista no artigo 131, inciso III c/c o artigo 134 da Lei Complementar n.º
11/1993, i. e., proferiu-se decisão colegiada pela procedência da acusação de conduta incompatível com o cargo,
condenando-se administrativamente o processado. Porém, em razão da interposição de recurso administrativo pelo
Dr. Gerson de Castro Coelho para o Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado do Amazonas, tal
decisão se encontra com aplicabilidade suspensa. Assim sendo, como até então não haviam sido produzidas provas
testemunhais no PIC, utilizando-se, por economia processual, apenas as instruídas pela Comissão Processante, e
como a decisão do Conselho Superior do Ministério Público ainda não gozava de efetividade, em razão do recurso
administrativo interposto, entendeu-se pela necessidade de sobrestar o apuratório criminal para que, após o
julgamento definitivo do PAD, todo o arcabouço probatório produzido na esfera administrativa, incluindo as
decisões colegiadas proferidas, servisse como elemento de convicção no PIC ora analisado e pudesse conferir maior
força probante no caso de eventual oferecimento de denúncia, ainda mais se considerado o fato de ter ocorrido um
entendimento diametralmente oposto entre o Relatório Final da Comissão Especial Processante do PAD e a decisão
colegiada do CSMP/AM. Dessarte, para conferir maior celeridade no trâmite processual e segurança jurídica à
prova juntada aos autos – justamente porque a Comissão Processante havia entendido pela absolvição e o CSMP
pela condenação – buscou-se aguardar o trânsito em julgado administrativo da decisão proferida no âmbito do
PAD, uma vez que esta concederia maior guarida e força à denúncia eventualmente intentada. Todavia, nesse
ínterim, acabou não ocorrendo o julgamento do recurso administrativo pelo Colégio de Procuradores em razão de
inexistência devidamente justificada de quórum mínimo necessário dos membros ministeriais para deliberação,
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tendo sido assim avocado o presente apuratório administrativo por este Conselho Nacional do Ministério Público,
por meio da decisão proferida no Processo n.º 0.00.000.000395/2016-16, cuja comunicação no mencionado PIC
somente se deu em 17.11.2016, por meio do Memorando n.º 092.2016.SOCL.1143650.2014.38134. Ademais, faz-se
necessário registrar que a tentativa de aproveitar a prova produzida pela Comissão Processante e a decisão
colegiada proferida pelos Órgãos Superiores deste Ministério Público Estadual foi justamente com o intuito de
garantir maior celeridade e economia processuais, evitando-se a repetição de prova anteriormente já realizada.
Contudo, após transcorrido um prazo razoável do sobrestamento do feito sem que houvesse o julgamento do
recurso administrativo interposto pelo processado e havendo a necessidade de dar um encaminhamento definitivo
ao apuratório criminal, optou-se por revogar o sobrestamento e produzir, nos próprios autos de investigação
criminal, a prova testemunhal necessária para apurar os fatos, baseado na segurança probatória desta em
contraponto à prova documental juntada aos autos, com fulcro nos artigos 167 e 168, § 3º, do Código de Processo
Penal e na jurisprudência dos Tribunais Superiores. De outra senda, é de frisar que não há qualquer risco de
ocorrência prescricional no presente apuratório, uma vez que a suposta prática criminal cometida estaria tipificada
no artigo 218-B, § 2º, I, do Código Penal, a qual prevê pena máxima abstrata de 10 (dez) anos, sendo que esta, nos
termos do artigo 109, do mesmo diploma, tem o prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos. Portanto, Nobre
Corregedor Nacional do Ministério Público, estas são as razões que fizeram com que não ocorresse ainda o
encerramento do apuratório criminal. Saliente-se, ademais, que todas as medidas estão sendo tomadas para que
haja a regular e mais célere definitividade deste Procedimento Investigatório Criminal.

5 – Número de registro e classe:

Procedimento Administrativo
Disciplinar nº 2014.13362

Apura ausência do Promotor de Justiça na comarca por 39 (trinta e nove) dias.
Considerando-se a gravidade do fato, afigura-se relevante a instauração de reclamação disciplinar no âmbito da
Corregedoria Nacional para supervisionar a tramitação do processo administrativo disciplinar.
Data da instauração:
21/08/2014
Observações da Corregedoria Nacional: -

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). Em relação ao presente apontamento, cumpre esclarecer a Vossa Excelência a
existência de um Processo Administrativo Disciplinar instaurado no âmbito deste Ministério Público do Estado do
Amazonas para apurar tal ocorrência, tombado sob n.º 823616.2014.PGJ. Contudo, em razão de uma decisão
liminar deferida por este Conselho Nacional do Ministério Público, nos autos do Processo n.º 1.00554/2016-08, de
relatoria do Eminente Conselheiro Dr. Esdras Dantas de Souza, no dia 20.07.2016 houve a determinação para que
ocorresse a suspensão do trâmite deste apuratório administrativo. Transcreve-se a parte dispositiva proferida da
mencionada decisão liminar:
“(...)
POR TAIS CONSIDERAÇÕES, defiro parcialmente o pedido de liminar formulado, nos termos do artigo 43,
VIII do RICNMP, para determinar a suspensão dos efeitos oriundos da Sessão Extraordinária ocorrida no
dia 08.07.2016, até o julgamento final do presente Procedimento de Controle Administrativo. (...)”
Ocorre que, recentemente, em 29.11.2016, quando do julgamento do mérito dos autos acima mencionados, no
âmbito desse Colendo Conselho Nacional, houve decisão colegiada julgando improcedente o pedido pleiteado e
revogando, por via de consequência, a liminar anteriormente deferida. Eis a ementa do julgamento realizado:
“PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO PESSOAL. SESSÃO DE JULGAMENTO.
SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO COMPARECIMENTO.
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1. É configurada a intimação pessoal do membro do Ministério Público, na hipótese em que este entra
em contato com a Administração Superior com a finalidade de alterar a data da sessão de julgamento e
ser viabilizada sua sustentação oral.
2. Não é razoável a Administração ficar à mercê da disponibilidade dos seus servidores, para que este
designe ou paute as datas de julgamento.
3. Procedimento de Controle Administrativo improcedente.”
Por tal razão, o Processo Administrativo Disciplinar ficou paralisado em razão do deferimento liminar, tendo
retomado seu trâmite procedimental regular após a revogação dessa medida.”

6 – Número de registro e classe:

Procedimento Interno nº 1135284

Apura suposta participação do ex-procurador-geral de Justiça, em comício eleitoral na cidade de Humaitá, AM.
Considerando-se a gravidade, em tese, do fato, afigura-se relevante a instauração de reclamação disciplinar no
âmbito da Corregedoria Nacional para supervisionar a tramitação do procedimento disciplinar.
Data da instauração:
13/10/2016
Observações da Corregedoria Nacional: -

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). Em relação a este item, cumpre informar a Vossa Excelência, nos
termos da Lei Complementar n.º 11/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas),
notadamente seu Capítulo V, o qual versa sobre o Procedimento Disciplinar, que será devidamente
instaurado o processamento administrativo de sindicância, a fim de apurar os fatos trazidos ao
conhecimento deste Órgão Ministerial, sendo presidido pelo decano desta Instituição.

7 – Número de registro e classe:

Procedimento Interno n.
1052261.2015.51276.
Objeto: Promotor da Comarca de Lábrea, que estaria ausente constantemente e não responde notificação da
Corregedoria Geral. Fatos:
1) “NUNCA TEM PROMOTOR NO MUNICÍPIO DE LÁBREA E QUANDO TEM ELE NÃO ADOTA NENHUMA PROVIDÊNCIA EM
FAVOR DA POPULAÇÃO.
A POPULAÇÃO ESTÁ CARENTE DE TUDO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ATÉ O POLICIAMENTO NÃO É EM FAVOR DA POPULAÇÃO.
OS VEREADORES FAZEM O QUE QUEREM NA CÂMARA E O PROMOTOR TEM CONHECIMENTO DAS IRREGULARIDADES E
NÃO FISCALIZA. A POPULAÇÃO NÃO ESTÁ SATISFEITA. (Infração: Art. 118, X, LC 11/93)
2) Omissão em prestar as informações solicitadas. Memorando n. 005.CGMP.2016. (Infração: Art. 118, XIV da Lei
Orgânica local.”
Data dos fatos: Impossível precisar (fato possivelmente em continuação)
Data de conhecimento dos fatos pela CG: 16.12.2005 (fato 1) e 12.01.2016 e 22.03.2016 (fato 2)
Principais andamentos processuais: Arquivado. Corregedora Auxiliar em 20.5.16 sugeriu o arquivamento,
encampado em 23.05.2016, pelo Corregedor-Geral.
Constatação: Uma análise horizontal dos elementos constantes dos autos indicam, quanto ao primeiro fato, a inércia,
em tese, do Membro no exercício de suas funções. No que se refere ao segundo fato, há prova nos autos da violação
do dever funcional previsto no Art. 118, XIV da Lei Orgânica local. Dessa forma, aparentemente, os casos mereciam
encaminhamento diverso ao arquivamento.
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Observações: Digitalização dos autos requerida
Data da instauração:

16.12.2015

Sugestões de providências da Corregedoria Nacional: Instauração de RD para apuração dos fatos.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Procedimento Interno nº 1052261.2015.51276, como objeto de
instauração de Reclamação Disciplinar (RD) pela Corregedoria Nacional. Cumpre-nos destacar, no entanto, que este
foi autuado em 12/01/2016 para apurar denúncia apresentada ao Centro de Atendimento ao Público (CAP), de
forma anônima, lato e online, vazada nos seguintes termos, in verbis:
Nunca tem Promotor no Município de Lábrea e quando tem ele não adota nenhuma providência em favor
da população. A população está carente de tudo, saúde, educação, até o policiamento não é em favor da
população, os vereadores fazem o que querem na Câmara e o Promotor tem conhecimento das
irregularidades e não fiscaliza. A população está insatisfeita".
Diante dos fatos acima, a Promotora de Justiça Corregedora-Auxiliar para Assuntos de Entrância Inicial e Estágio
Probatório, Dra. Maria Piedade Queiroz Nogueira Belasque firmou seu entendimento pelo arquivamento do feito, o
que foi integralmente adotado por este Corregedor-Geral, nos termos do Despacho nº 061.2016.CGMP, de 23 de
maio de 2016. Para fins de instrução, transcreve-se em seguida o teor do Parecer nº 013.2016.1ª CAux., exarado
pela Corregedoria-Auxiliar:

Trata-se de reclamação registrada no Centro de Atendimento ao Público, na qual se afirma que no
município de Lábrea/AM nunca tem Promotor de Justiça e quando tem ele não adota nenhuma
providência em favor da população, que está carente de saúde, educação e policiamento. Também afirma
que o Promotor de Justiça, Dr. Gérson de Castro Coelho, tem conhecimento de irregularidades que ocorrem
na Câmara de Vereadores e não fiscaliza.
O Promotor de Justiça foi instado a manifestar sobre os fatos através de dois ofícios, sendo que não
remeteu a este órgão correicional qualquer informação.
É o sucinto relatório.
Em que pese ser de extrema gravidade e lamentável esta conduta reiterada do Promotor de Justiça de
ignorar as solicitações de órgãos da instituição, mesmo a despeito de ter respondido, só neste ano, a três
sindicâncias em que lhe é atribuída, dentre outras, esta mesma infração disciplinar, verifica-se que no
presente caso essa atitude reprovável não trouxe maiores prejuízos para atividade fiscalizatória, uma vez
que, no presente caso, a reclamação anônima registrada não reúne elementos suficientes para ser
averiguada, pois não aponta um fato concreto.
Em relação à reclamação de ausência do Promotor de Justiça da Comarca de Lábrea, tem-se que não se
aponta um período específico para que seja possível apurar se o Promotor de Justiça estava autorizado a
se ausentar da comarca.
A carência da população nas áreas da saúde, educação e segurança pública, infelizmente, é uma triste
realidade, principalmente nos municípios do interior do Estado do Amazonas, mas essa ineficiência, que é
dos poderes públicos não podem ser atribuídas ao Promotor de Justiça. A este cabe exercer uma efetiva
fiscalização e em alguns casos específicos, excepcionalmente, até postular judicialmente algumas
providências para assegurar direitos fundamentais.
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Assim, se o Reclamante tem conhecimento de tais fatos, cabe a ele provocar a atuação da Promotoria de
Justiça de Lábrea, se isto já ocorreu ou tivesse ocorrido, seria possível verificar a atuação do Promotor de
Justiça em relação ao fato ou representação eventualmente levada ao seu conhecimento.
Do modo como a questão é colocada para apreciação desta Corregedoria, a apuração é inviável, pois o
objeto é demasiadamente amplo. Não é razoável que a Corregedoria instaure um procedimento para
descobrir todas as irregularidades de um município do interior nas áreas da saúde, da educação, da
segurança pública e no âmbito da Câmara de Vereadores para imputar ao Promotor de Justiça omissão no
cumprimentos de deveres funcionais, ainda mais quando ausente qualquer elemento de prova a indicar
que ele tenha sido provocado a atuar nessas questões.
Aliado a isso, há uma impossibilidade de se obter maiores esclarecimentos acerca dos fatos reclamados em
razão do anonimato do Reclamante.
Por estes motivos, considerando não haver elementos suficientes para justificar a instauração de
procedimento apuratório esta Corregedoria-Auxiliar do Ministério Público sugere a Vossa Excelência o
arquivamento do presente procedimento.
É o Parecer.”
Aliado ao exposto, esta Corregedoria-Geral amazonense entendeu que não havia necessidade de ser instaurado um
novo procedimento para apuração das informações acima destacadas, uma vez que a Correição Extraordinária
realizada na Promotoria de Justiça de Lábrea no ano de 2014 apontou uma série de irregularidades de serviços na
Promotoria de Justiça em questão e desdobrou cada situação em autuação de Procedimento Interno (PI), de
Sindicância, de proposição de instauração de PAD ou de PIC, todos em face do membro Ministerial, Dr. Gérson de
Castro Coelho. Portanto, no mérito, os dados informados na reclamação anônima em debate, relacionados à
insatisfatória atuação funcional do citado Promotor de Justiça no Município de Lábrea foram ou estão sendo
verificados através de procedimento próprio, após a constatação in loco, feita pessoalmente por este CorregedorGeral do Ministério Público amazonense, em sede de "Correição Extraordinária". No mais, é importante pronunciar,
que se entendeu na época, ao analisar o objeto do PI nº 1052261.2015.51276, que havia necessidade de ser
considerado o período de registro da reclamação recebida no Centro de Atendimento ao Público (CAP), ou seja, em
16/12/2015, já que o denunciante anônimo mencionava fatos presentes que ocorriam na municipalidade. Destarte,
levando em conta o ano de 2015, verificamos que o Dr. Gérson de Castro Coelho teve os seguintes afastamentos,
em virtude de designação, ampliação ou férias concedidas pela Chefia Institucional:

Portaria

Espécie

Período

034/2015/PGJ

Designado para atuar na Promotoria de Justiça de Anamã

12 a 16/01/2015

036/2015/PGJ

Ampliadas atribuições para a 2ª Promotoria de Justiça de 14/01 a 02/02/2015
Iranduba

0143/2015/PGJ

Designado para atuas nas Promotorias de Justiça de Coari

27/01 a 03/02/2015

0379/2015/PGJ

Designado para atuar na Promotoria de Justiça de Canutama

02/03 a 06/03/2015

0567/2015/PGJ

Designado para atuar na Promotoria de Justiça de Beruri

23/03 a 26/03/2015

0911/2015/PGJ

Designado para atuar na Promotoria de Justiça de Uarini

18/05 a 22/05/2015

0952/2015/PGJ

Férias

01/07/2015 a 20/07/2015
21/07/2015 a 09/08/2015

1049/2015/PGJ

Designado para atuar na Promotoria de Justiça de Juruá

08/06 a 12/06/2015

1131/2015/PGJ

Designado para atuar na Promotoria de Justiça de Carauari

16/06 a 19/06/2015
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1491/2015/PGJ

Designado para atuar na Promotoria de Justiça de Juruá

2185/2015/PGJ
Férias
(alterou a Portaria
0952/2015/PGJ)

10/08 a 14/08/2015
01/03/2016 a 20/03/2016
21/03/2016 a 09/04/2016
10/04/2016 a 29/04/2016
30/04/2016 a 19/05/2016
20/05/2016 a 08/06/2016

Pelo somatório das razões ora expostas, é que a decisão lavrada no PI nº 1052261.2015.51276 foi direcionada ao
arquivamento pela Corregedoria-Auxiliar para Assuntos de Entrância Inicial e Estágio Probatório, com acolhimento
in totum por este Corregedor-Geral.

12.

Estágio Probatório

1. Forma do acompanhamento (físico ou eletrônico): Dada a distância das comarcas do interior e a
deficiência do sistema de transmissão de dados, o acompanhamento é digital, feito através de remessa de CDROM a esta Corregedoria contendo cópias de todas as peças produzidas pelo Promotor de Justiça durante o
período de vitaliciamento.
2.Periodicidade do acompanhamento e da resposta: O acompanhamento é mensal, mas a resposta se dá
através de relatório de avaliação trimestral, do qual os Promotores Substitutos avaliados tomam ciência. Na
hipótese de se identificar algum problema de natureza técnica, o contato é feito imediatamente com o
Promotor de Justiça signatário, por meio telefônico ou e-mail.
3. Atribuição de conceitos: Sim, é realizada.
4. Avaliação psicológica ou psiquiátrica dos membros em estágio probatório: Não há previsão legal.
5. Inspeção pessoal dos membros em estágio probatório: Ocorre até o 20º mês do estágio, quando é
elaborado parecer pelo Corregedor-Geral opinando pela confirmação ou não na carreira. Atualmente há
apenas 02 (dois) Promotores de Justiça Substitutos em estágio probatório, cujo término se dará em julho de
2017, devendo ser realizada Correição Ordinária em suas respectivas Promotorias de Justiça, no mês de
fevereiro do ano vindouro.
6. Acompanhamento da participação dos membros em estágio probatório em Plenários do Tribunal do Júri:
O artigo 227 da LOEMP-AM estabelece que “o Estágio de Adaptação é um período de treinamento, com a
duração de até 30 (trinta) dias, durante o qual, sob a orientação de Promotores da Capital e supervisão da
Corregedoria-Geral, atuarão junto ao Tribunal do Júri, às Varas Criminais, de Família, da Infância e da
Juventude obrigatoriamente e, se possível, nas demais áreas de atuação do Ministério Público, praticando
atos em conjunto com seu orientador.”. Sendo assim, no decorrer do Estágio de Adaptação e no Curso de
Vitaliciamento os Promotores de Justiça participam de julgamentos do Tribunal do Júri, acompanhados do
Promotor de Justiça titular, que realiza a orientação e avaliação.
7. Controle de causas suspensivas de vitaliciamento: Sim.
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8. Procedimento para impugnação ao vitaliciamento (fluxo):

9. Exame dos procedimentos de acompanhamento do estágio probatório: 10. Participação da Corregedoria-Geral no curso de formação dos membros: O Corregedor-Geral do
Ministério Público e os Corregedores-Auxiliares ministram o Curso de Ingresso na Carreira e participam de
módulos do Curso de Vitaliciamento.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Dessume-se do Relatório Preliminar do CNMP, neste
quesito, uma série de 05 (cinco) sugestões para alteração em nossa Lei Orgânica Estadual (LC nº 011/93) sobre
o regramento do Estágio Probatório, no sentido de que: (1) Todos os Promotores de Justiça Substitutos ao
longo do estágio probatório realizem trabalhos no Plenário do Tribunal do Júri; (2) No decorrer do estágio,
sejam os Promotores de Justiça Substitutos acompanhados psico e psiquiatricamente; (3) Os membros em
estágio probatório sejam submetidos, ao menos, a 1 (uma) inspeção/correição durante o biênio da prova; (4)
Recomendada a alteração legislativa na Lei Orgânica a fim de modificar o art. 238 e seus incisos, que tratam das
hipóteses de não confirmação do membro na carreira e, por último; (5) A alteração legislativa visando extinguir
a possibilidade de apresentação de Pedido de Reconsideração, quando da não confirmação do membro na
Carreira, e sim, apenas o Recurso (administrativo) ao Colégio de Procuradores de Justiça. Há concordância
completa sobre as orientações suso mencionadas por esta Corregedoria-Geral do Ministério Público, sendo
desde logo já providenciada a minuta de alteração dos pontos em questão na Lei Orgânica do Ministério Público
do Estado do Amazonas, a ser apresentada no menor decurso de tempo ao Egrégio Colégio de Procuradores de
Justiça, para deliberação e, após, encaminhamento à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para as
providências de praxe.

São dois (02) membros em estágio probatório, que tomaram posse em 1°.07.2015. O quadro total de membros
do Ministério Público é de 163 (cento e sessenta e seis): 142 (cento e quarenta e dois) Promotores de Justiça e 21
(vinte e um) Procuradores de Justiça,
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A Lei Complementar n.° 151/2015, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas,
trata do estágio probatório no seu Capítulo VI – “Do Estágio Probatório” –, mais especificamente nos artigos 236
“usque” 243. Diz o referido diploma legal: “A partir da data em que o Promotor de Justiça entrar em exercício,
durante o prazo de 02 (dois) anos, apurar-se-á o preenchimento, ou não, das condições necessárias à sua
confirmação na carreira” (artigo 236, “caput”). São requisitos para confirmação no cargo: “I – idoneidade moral;
II – zelo funcional; III – eficiência; IV – disciplina” (artigo 236, incisos). O desempenho do membro do Ministério
Público, em estágio probatório, será acompanhado pela Corregedoria-Geral, através de correições, sindicâncias,
visitas de inspeção e outros meios que se fizerem necessários (artigo 237). Não será confirmado na carreira o
membro do Ministério Público em estágio probatório: I – com três advertências; II – com duas censuras; III – com
uma suspensão; IV – que tenha dado causa e adiamento de audiência, por duas vezes, injustificadamente, nos
seis meses anteriores ou deixado de praticar qualquer ato de ofício nestas mesmas condições (artigo 238,
incisos). O Corregedor-Geral, no vigésimo mês do estágio probatório, encaminhará relatório circunstanciado ao
Conselho Superior, por intermédio do Procurador de Justiça, no qual concluirá, ou não, pela confirmação do
Promotor de Justiça na carreira (artigo 239, “caput”). Se o relatório for no sentido da não confirmação, dele terá
ciência o interessado, que poderá oferecer alegações e produzir provas no prazo de 10 (dez) dias, antes do
encaminhamento ao Conselho Superior do Ministério Público (artigo 239, parágrafo único). Competirá ao
Conselho Superior decidir pela confirmação, ou não, do Promotor na carreira, podendo modificar a conclusão da
Corregedoria-Geral pela maioria absoluta dos seus membros (artigo 240, “caput”). Se a decisão for pela
confirmação, o Procurador-Geral de Justiça expedirá o respectivo ato declaratório, passando o membro do
Ministério Público de Promotor de Justiça Substituto a Promotor de Justiça de Entrância Inicial (§ 1° do artigo
240). Se a decisão for pela não confirmação, caberá o pedido de reconsideração no prazo de10 (dez) dias,
contados da ciência do ato, sem prejuízo do recurso previsto no artigo 33, inciso IX, alínea a, da Lei
Complementar n.° 151/2015 (recurso ao Colégio de Procuradores – § 2° do artigo 240). Decidido pela não
confirmação, Promotor de Justiça será afastado do cargo, mediante portaria do Procurador-Geral (§ 3° do artigo
240). O Conselho Superior deverá proferir decisão pela confirmação ou não do membro do Ministério Público na
carreira até 60 (sessenta) dias antes de o mesmo completar 02 (dois) anos de exercício (artigo 241). Não estará
isento do estágio probatório o candidato que já tenha se submetido a igual exigência em outro cargo, da mesma
forma que não será computado para este efeito tempo de serviço público anteriormente prestado (artigo 242).
Durante o estágio probatório não será permitido o afastamento ou a aposentadoria voluntária do membro do
Ministério Público, salvo por motivo de férias, licença para tratamento de saúde, por doença em pessoa da
família, para acompanhar o cônjuge ou para participar de curso, congresso ou simpósio, dentro ou fora do
Estado (artigo 243, “caput”). Nas hipóteses acima excepcionadas, o estágio probatório ficará suspenso até o
retorno do estagiário, não podendo a suspensão ultrapassar seis meses, ininterruptos ou não (artigo 243,
parágrafo único).
Não se considera para avaliação do estágio probatório e para fins de vitaliciedade o tempo de serviço nas
seguintes hipóteses:
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I – licenças: a) para tratamento de saúde; b) por motivo de doença em pessoa da família; c) para repouso à
gestante; d) paternidade; e) caráter especial, nas condições previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
do Estado; f) para casamento, até 08 (oito) dias; g) por luto, em virtude de falecimento do cônjuge, ascendente,
descendente, irmãos, sogros, noras e genros, até 08 (oito) dias; h) por motivo de afastamento de cônjuge; II –
férias; III – trânsito decorrente de remoção ou promoção; IV – desempenho de missão oficial; V – convocação
para serviços obrigatórios por lei; VI – exercício de cargo de confiança, na Administração Direta ou Indireta, com
as limitações previstas no artigo 120 e parágrafo da LOEMP; VII – licença para concorrer ou exercer cargo eletivo;
VIII – frequência a curso ou seminário de aperfeiçoamento e estudos, no país ou no exercício, com duração
máxima de 02 (dois) anos, com prévia autorização do Conselho Superior; IX – disponibilidade remunerada,
exceto para a promoção e em caso de afastamento decorrente de punição; X – designação, em
comissionamento, em órgãos de direção do Ministério Público; XI – exercício do cargo de Presidente do Órgão de
Classe; XII – designação do Procurador-Geral de Justiça para a realização de atividade de relevância para a
Instituição ou para a direção dos Centros de Apoio Operacional e de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do
Ministério Público; XIII – prisão provisória, da qual não resulte processo ou sentença condenatória transitada em
julgado.
A Resolução do Conselho Superior n.° 06/2014, por sua vez, “disciplina o Estágio Probatório dos membros do
Ministério Público do Estado do Amazonas”. Consta do artigo 65: “Nos dois primeiros anos de efetivo exercício
das funções, o membro do Ministério Público terá seu trabalho e sua conduta avaliados pela Corregedoria-Geral,
para fins de vitaliciamento.” A referida resolução exclui, para efeito de contagem do biênio de prova, os períodos
de afastamento previstos em lei (artigo 65, incisos).
Na avaliação acerca do trabalho e da conduta do membro do Ministério Público em estágio probatório, nos
termos do artigo 66, será considerado: I – a conduta do membro do Ministério Público na sua vida pública e
particular o conceito de que goza na Comarca, segundo as observações feitas em correições, visitas de inspeção
ou informações idôneas, com mais o que conste no prontuário; II – a pontualidade e a dedicação no
cumprimento de seus deveres funcionais; III – a eficiência no desempenho de suas funções, verificada por meio
de referências dos Procuradores de Justiça, de elogios insertos em julgados dos Tribunais, da publicação de
trabalhos forenses de sua autoria e das observações feitas em sindicâncias, correições, visitas de inspeção e
outros atos administrativos internos; IV – a contribuição à organização e melhoria dos serviços judiciários, bem
como da conservação dos bens do Ministério Público existentes na Promotoria de Justiça; V – o aprimoramento
de sua cultura jurídica, através de frequência e aproveitamento em cursos oficiais, ou reconhecidos, ou
publicações de livros, teses, estudos, artigos e obtenção de prêmios relacionados com sua atividade funcional; VI
– atuação em Promotoria de Justiça que apresente particular dificuldade para o exercício das funções, bem como
para o seu acesso; VII – o número de vezes que já tenha participado de listas de promoção ou remoção; VIII – a
presteza e a segurança nas suas manifestações processuais; IX – a participação nas atividades da Promotoria de
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Justiça a que pertença e a contribuição para a consecução dos objetivos definidos pela Administração Superior
do Ministério Público; X – a atuação comunitária para prevenir ou resolver conflitos.
Os Promotores de Justiça Substitutos entrarão em exercício no dia da sua posse, dando início, no primeiro dia útil
subsequente, ao Estágio de Adaptação (artigo 68). O referido Estágio de Adaptação é um período de
treinamento, com a duração de até 30 (trinta) dias, durante o qual, sob orientação de Promotores da Capital e
supervisão da Corregedoria-Geral, atuarão junto ao Tribunal de Júri, às Varas Criminais, de Família, da Infância e
da Juventude obrigatoriamente e, se possível, nas demais áreas de atuação do Ministério Público, praticando
atos em conjunto com o seu orientador (artigo 69).
Durante o período de estágio probatório, o membro do Ministério Público remeterá à Corregedoria-Geral,
mensalmente, relatório de suas atividades, acompanhado de cópias das peças executadas, a seguir enumeradas:
I – Na área Criminal:
a)

pedidos de arquivamento de inquéritos policiais;

b)

denúncias;

c)

alegações finais;

d)

razões e contrarrazões de recursos;

e)

pareceres.

II – Na área Cível:
a)

petições iniciais em processos de qualquer natureza;

b)

contestações e embargos;

c)

pareceres em processor falimentares, mandados de segurança e

d)

razões e contrarrazões de recursais;

e)

pareceres outros considerados importantes;

f)

portarias de inquéritos civis instaurados;

g)

acordos civis referendados.

ações populares;

Será também enviada cópia da Sessão de Julgamento pelo Tribunal de Júri, relatório circunstanciado das visitas
mensais ou extraordinárias às unidades prisionais, aos estabelecimentos de internação de menores aos asilos, às
fundações e similares.

O Corregedor-Auxiliar elaborará relatório de avaliação trimestral dos trabalhos realizados por Promotores de
Justiça em estágio probatório, apresentando resumo sobre sua atuação funcional e atribuindo os respectivos
conceitos, submetendo-o à apreciação do Corregedor-Geral (inciso III do artigo 10).
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Já o Corregedor-Geral, no vigésimo mês do estágio, encaminhará relatório circunstanciado ao Conselho Superior
sobre a atuação funcional e a conduta moral do Promotor Substituto em estágio probatório, no qual concluirá
pela confirmação, ou não, na carreira (artigo 73, “caput”). Se o relatório for no sentido da não confirmação, dele
terá ciência o interessado, que poderá oferecer alegações e produzir provas no prazo de 10 (dez) dias antes do
encaminhamento ao Conselho Superior do Ministério Público (artigo 73, parágrafo único).

Transcreve-se, a título de ilustração, a conclusão de relatório de estágio probatório de membro do Ministério
Público, Doutor Sérgio Roberto Martins Verçosa, Promotor de Justiça Substituto, a saber:

“Passa-se a efetuar a avaliação quanto aos requisitos exigidos para a confirmação no cargo, no que
concerne a suficiência dos seguintes aspectos:
a) idoneidade moral: o avaliado apresenta boa conduta pública, probidade e dignidade compatíveis com
o cargo, não havendo registro de quaisquer ações desabonadoras;
b) zelo funcional: demonstra assiduidade, informa as chegadas e saídas das comarcas onde exercer o seu
mister e bem desempenha seus deveres institucionais;
c) eficiência: possui conhecimento técnico, redação lógica, clara e objetiva, revelando cultura jurídica nos
assuntos abordados em seus trabalhos ministeriais. De igual forma, demonstra pertinência nas
providências adotas em sede judicial. Na atuação extrajudicial, constatou-se, através de procedimento de
correição, que é necessário organizar e instituir forma de registro e controle da tramitação dos
procedimentos;
d) disciplina: mostra responsabilidade com os encargos da função, com observância dos preceitos e das
normas atinentes. Possui adequado relacionamento pessoal e discrição nas suas atividades. Quanto ao
relatórios, entregou-os tempestivamente, sempre acompanhados das respectivas peças produzidas no
período;
e) aprimoramento da cultura jurídica: durante o período observado, o avaliado não participou de nenhum
curso/simpósio/seminário ou equivalentes, visando o aprimoramento da sua cultura jurídica.

Nada obstante ao apresentado, Excelência, e ao intuito de possibilitar ao Conselho Superior do Ministério
Público melhor análise a embasar a sua decisão, avaliou-se também as atividades extrajudiciais
desenvolvidas pelo membro substituto, donde se conclui que:
I – quanto ao atendimento ao público: o avaliado atendeu ao público de modo satisfatório e produziu e
enviou os termos e fichas dos atendimentos respectivos;
II – quanto ao controle externo da atividade policial: informou a realização de visitas à Delegacia de
Polícia.
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Do exposto, verifica-se que o Doutor Sérgio Roberto Martins Verçosa atendeu em sua total inteireza os
requisitos exigidos pela LOEMP para confirmação no cargo, inclusive obtendo aprovação no Curso de
Preparação e Aperfeiçoamento destinado ao Ingresso e Vitaliciamento na Carreira do Ministério Público
do Estado do Amazonas, razão pela qual exaro o conceito Muito Bom no presente relatório final.”

A remessa das peças produzidas pelo membro do Ministério Público em estágio probatório é feita via CD ou pen
drive.
São três Promotores de Justiça que assessoram o Corregedor-Geral. A substituição do Corregedor-Geral é
exercida pelo Procurador de Justiça mais antigo..
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.° 151/2015 ou Resolução n.° 06/2014-CSMP –
da realização de inspeções/correições nos Promotores de Justiça em estágio probatório, embora, de fato, assim
se proceda.
Não há, no histórico do Ministério Público do Estado do Amazonas, 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 estágio de adaptação, com protagonismo/supervisão da Corregedoria-Geral.
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.
3° 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.
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4° A Lei Complementar n.° 151/2015 estabelece que não será confirmado na carreira o membro do Ministério
Público em estágio probatório: I – com três advertências; II – com duas censuras; III – com uma suspensão; IV –
que tenha dado causa e adiamento de audiência, por duas vezes, injustificadamente, nos seis meses anteriores
ou deixado de praticar qualquer ato de ofício nestas mesmas condições (artigo 238, incisos). Tal dispositivo legal,
“venia concessa”, ao vincular as hipóteses de não confirmação na carreira ao cometimento de um número
determinado de infrações disciplinares, restringe de forma indevida a atuação da Administração Superior na
apuração do preenchimento, ou não, por parte do Promotor de Justiça em estágio probatório, das condições
necessárias para tanto (confirmação): idoneidade moral, zelo funcional, eficiência e disciplina. A título de
argumentação: uma conduta que tenha contornos de infração disciplinar apenada com advertência pode
desvelar inidoneidade moral e isto já é suficiente para se proceder a consequente impugnação na carreira. Aliás,
a sistemática adotada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, ora criticada, vai de encontro à Lei
Orgânica Nacional. Recomenda-se, assim, alteração legislativa no ponto.
5° Em sede de estágio probatório, na hipótese de não confirmação na carreira, o pedido de reconsideração
mostra-se contraproducente. Basta o recurso para o Colégio de Procuradores. Recomenda-se, assim, alteração
legislativa no ponto.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Dessume-se do Relatório Preliminar do CNMP, neste quesito,
uma série de 05 (cinco) sugestões para alteração em nossa Lei Orgânica Estadual (LC nº 011/93) sobre o
regramento do Estágio Probatório, no sentido de que: (1) Todos os Promotores de Justiça Substitutos ao longo do
estágio probatório realizem trabalhos no Plenário do Tribunal do Júri; (2) No decorrer do estágio, sejam os
Promotores de Justiça Substitutos acompanhados psico e psiquiatricamente; (3) Os membros em estágio probatório
sejam submetidos, ao menos, a 1 (uma) inspeção/correição durante o biênio da prova; (4) Recomendada a
alteração legislativa na Lei Orgânica a fim de modificar o art. 238 e seus incisos, que tratam das hipóteses de não
confirmação do membro na carreira e, por último; (5) A alteração legislativa visando extinguir a possibilidade de
apresentação de Pedido de Reconsideração, quando da não confirmação do membro na Carreira, e sim, apenas o
Recurso (administrativo) ao Colégio de Procuradores de Justiça. Há concordância completa sobre as orientações
suso mencionadas por esta Corregedoria-Geral do Ministério Público, sendo desde logo já providenciada a minuta
de alteração dos pontos em questão na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas, a ser
apresentada no menor decurso de tempo ao Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, para deliberação e, após,
encaminhamento à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para as providências de praxe.
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13. Correições e Inspeções
Inspeções: O art. 51 da LOEMPAM (LC 11/93) define que compete ao Corregedor-Geral: V - realizar,
pessoalmente, inspeções nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório reservado ao Colégio de
Procuradores de Justiça; VI - inspecionar, regularmente ou mediante correições ordinárias ou extraordinárias, os
serviços afetos ao Ministério Público em todas as Comarcas do Estado, levando ao conhecimento do ProcuradorGeral de Justiça e Conselho Superior do Ministério Público as irregularidades que observar. O RI (Res. 6/2014CSMP), em seu art. 21, diz que a atividade funcional dos membros do Ministério Público está sujeita a: I – visita
de inspeção; II – correição permanente; III – correição ordinária; IV – correição extraordinária. Os aspectos
avaliados estão enumerados no art. 22 do RICGMPAM, a saber: I – livros ou sistema de distribuição de autos de
notícias de Afato,
procedimentos
procedimentos
inquéritos
civis, inquéritos
Correições:
LOEMPAM
(LC 11/93),preparatórios,
no art. 51, inciso
VI e art. 123,administrativos,
dispõem que compete
ao Corregedor-Geral:
VI - inspecionar, regularmente ou mediante correições ordinárias ou extraordinárias, os serviços afetos ao
Ministério Público em todas as Comarcas do Estado, levando ao conhecimento do Procurador-Geral de Justiça e
Conselho Superior do Ministério Público as irregularidades que observarem. O art. 123 da LC 11/93 A atividade
funcional dos membros do Ministério Público está sujeita a correições: I - permanente; II - ordinárias; III –
extraordinárias.
Art. 124 - As correições permanentes serão realizadas pelo Procurador-Geral de Justiça e pelos
Procuradores de Justiça nos autos em que oficiarem, em grau de recursos, remetendo relatório a
Corregedoria Geral de Justiça, do desempenho funcional do Promotor de Justiça;
§ 1.º O Corregedor-Geral, de ofício ou a vista das apreciações sobre a atuação dos membros do
Ministério Público enviadas pelos Procuradores de Justiça, fará aos Promotores de Justiça, por escrito,
em caráter reservado, as recomendações ou observações que julgar cabíveis, dando-lhes ciência dos
elogios e mandando consignar em seus assentamentos as devidas anotações.
§ 2.º Nos casos passíveis de pena, o Procurador-Geral de Justiça determinará a instauração de
sindicância ou de processo administrativo, conforme a natureza de infração.
Art. 125 - A correição ordinária será efetuada pelo Corregedor-Geral ou por Corregedor-auxiliar, 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.
Parágrafo único - As correições ordinárias em Procuradorias de Justiça serão realizadas pessoalmente
pelo Corregedor-Geral.
Art. 126 - A correição extraordinária será realizada, pessoalmente, pelo Corregedor-Geral, de oficio, por
determinação do Procurador-Geral de Justiça, por decisão do Colégio de Procuradores de Justiça ou do
Conselho Superior.
Art. 127 - Qualquer pessoa poderá reclamar ao Corregedor-Geral sobre os abusos, erros ou omissões
dos membros do Ministério Público sujeitos à correição.
Art. 128 - Concluída a correição, o Corregedor-Geral apresentará ao Procurador-Geral de Justiça 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.
Parágrafo único - O relatório da correição será sempre levado ao conhecimento do Conselho Superior.

- Previsão no Regimento Interno (Resolução nº 006/2014-CSMP)
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Art. 21. A atividade funcional dos membros do Ministério Público está sujeita a:
I – visita de inspeção;
II – correição permanente;
III – correição ordinária;
IV – correição extraordinária.
Art. 22. Os membros da comissão de inspeção e correição deverão examinar os seguintes aspectos
gerais, relacionados à organização e funcionamento da Promotoria, dentre outros:
I – livros ou sistema de distribuição de autos de notícias de fato, procedimentos preparatórios,
procedimentos administrativos, inquéritos civis, inquéritos policiais, procedimentos investigatórios
criminais, processos judiciais, 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 Unidade, no período a ser delimitado pelo
Corregedor- Geral, o qual não deverá ser inferior a três meses;
III – produção mensal de cada membro lotado na Unidade, bem como saldo remanescente;
IV – verificação qualitativa, por amostragem, das manifestações do membro lotado na Unidade;
V – atendimento ao expediente interno e ao expediente forense;
VI - cumprimento dos prazos processuais;
VII – regularidade no atendimento ao público externo;
VIII – residência na unidade de lotação, ressalvadas as autorizações legais;
IX – avaliação do desempenho funcional, verificando-se, inclusive, a participação e a colaboração efetiva
nas atividades da Unidade.

A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Amazonas já apresentou proposta de alteração da Lei
Orgânica do Ministério Público e do Reg. CGMP, para adequação à nomenclatura adotada pelo CNMP no que se
refere às inspeções, correições ordinárias e extraordinárias, bem como inclusão da periodicidade de três anos, ex vi
da Res. CNMP 149.
Metodologia de planejamento das inspeções e correições: A CGMP do Amazonas instituiu formulário padrão de
Relatórios de Correição e Inspeção, com o objetivo de uniformizar a metodologia de avaliação das Promotorias e
Procuradorias de Justiça, dando maior eficiência ao processo, equanimidade e transparência nos resultados. No
Estado do Amazonas, com sua dimensão continental, o sucesso das inspeções e correições e o cumprimento das
metas estabelecidas pelo CNMP tem relação direta com o planejamento das atividades. Por essa razão, levou-se
em conta, principalmente, 03 (três) critérios: as Promotorias de Justiça que não haviam recebido em outras
gestões inspeções/correições; as que estavam por mais tempo sem passar pelos procedimentos de correição ou
inspeção e as que apresentavam excessiva demanda ou reprimenda (ou que foram alvo de reclamações). O
planejamento da logística foi determinante para o cumprimento da meta de 100% de inspeções e/ou correições,
no ciclo correicional de 2013/2015, pois exigia um conhecimento significativo da região, em especial, dos meios de
transporte, distâncias, horários de voos, custo e tempo de transporte fluvial (voadeira a jatos), etc. No que se
refere ao valor despendido por inspeção/correição, registre-se que houve significativa redução dos gastos em
razão dos seguintes fatores: mais de 95% das inspeções e correições foram realizadas pela equipe da Corregedoria-
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Geral, sem pagamento de gratificações adicionais; redução da equipe participante na atividade correicional;
redução do tempo gasto na Inspeção e/ou Correição e redução com despesas de diária. A relação de Promotorias
de Justiça a serem inspecionadas é publicada no site do MP para ciência aos membros Ministeriais. Definidas as
datas de inspeção/correição, cada Promotor de Justiça recebe, via e-mail, comunicado da data do procedimento e
as respectivas orientações de como acessar o formulário (termo de inspeção/correição) disponibilizado também no
site da Corregedoria-Geral, para preenchimento prévio.
Acesso a sistema de controle e registro dos feitos judiciais e extrajudiciais: Há um controle realizado por meio de
planilhas de procedimentos extrajudiciais encontrados nas Promotorias. Os autos judiciais são visualizadas pelo
acesso à fila de trabalho da Promotoria de Justiça, via Sistema SAJ (capital) ou PROJUDI (interior), disponibilizados
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.
Aspectos avaliados nas inspeções e correições: Todos esses aspectos são avaliados, e constam do termo de
inspeção ou correição elaborado pela Corregedoria.

A disciplina da atividade fiscalizatória dos membros do Ministério Público do Estado do Amazonas encontra
referência na Lei Complementar n.° 151/2015, no capítulo que trata das “Das Correições” (Capítulo III). Reza o
artigo 123, incisos, do referido diploma legal que a atividade funcional dos Promotores de Justiça está sujeita a
correições: a) permanentes, b) ordinárias e c) extraordinárias.
As correições permanentes serão realizadas pelo Procurador-Geral de Justiça e pelos Procuradores de Justiça nos
autos em que oficiarem, em grau de recursos, remetendo relatório a Corregedoria-Geral do Ministério Público, do
desempenho funcional do Promotor de Justiça (artigo 124, “caput”). O Corregedor-Geral, de ofício ou a vista de
apreciações sobre a atuação dos membros do Ministério Público enviadas pelos Procuradores de Justiça, fará aos
Promotores de Justiça, por escrito, em caráter reservado, as recomendações ou observações que julgar cabíveis,
dando-lhe ciência dos elogios e mandando consignar em seus assentamentos as devidas anotações (artigo 124, §
1°). Nos casos passíveis de pena, o Procurador-Geral de Justiça determinará a instauração de sindicância ou de
processo administrativo, conforme a natureza da infração (artigo 124, § 2°).
A correição ordinária será efetuada pelo Corregedor-Geral ou por Corregedor-auxiliar 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 de Justiça e da
Corregedoria-Geral (artigo 125, “caput”). As correições ordinárias em Procuradorias de Justiça serão realizadas
pessoalmente pelo Corregedor-Geral (parágrafo único do artigo 125).
A correição extraordinário será realizada, pessoalmente, pelo Corregedor-Geral, de ofício, por determinação do
Procurador-Geral de Justiça, por decisão do Colégio de Procuradores de Justiça ou do Conselho Superior (artigo
126, “caput”).
Qualquer pessoa poderá reclamar ao Corregedor-Geral sobre abusos, erros ou omissões dos membros do
Ministério Público sujeitos à correição (artigo 127, “caput”).
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Concluída a correição, o Corregedor-Geral apresentará ao Procurador-Geral de Justiça 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 (artigo 128, “caput”). O relatório de
correição será sempre levado ao conhecimento do Conselho Superior (artigo 128, parágrafo único).
Após análise do relatório da correição pelo Conselho Superior, o Corregedor-Geral, mediante prévia aprovação
do Procurador-Geral de Justiça, poderá baixar instruções aos Promotores de Justiça e aos Procuradores de
Justiça (artigo 129, “caput”).
Os Corregedores-Auxiliares atuarão juntamente com o Corregedor-Geral e, por delegação, exercerão suas
atribuições (artigo 130, “caput”). Os demais membros do Ministério Público poderão compor Comissão de
correição na impossibilidade comprovada do Corregedor-Geral ou de seus auxiliares (artigo 130, parágrafo
único).
A Resolução do Conselho Superior do Ministério Público n.° 06/2014 – Regimento Interno da Corregedoria-Geral
do Ministério Público do Estado do Amazonas, por sua vez, também disciplina a matéria no Capítulo III – “Do
Controle das Atividades” –, nas Seções III “usque” V.
A atividade funcional dos membros do Ministério Público está sujeita a: a) visita de inspeção, b) correição
permanente, c) correição ordinária e d) correição extraordinária (artigo 21, incisos).
Os membros da comissão de inspeção e correição deverão examinar os seguintes aspectos gerais, relacionados à
organização e funcionamento da Promotoria, dentre outros: I – livros ou sistema de distribuição de autos de
notícias de fato, procedimentos preparatórios, procedimentos administrativos, inquéritos civis, inquéritos
policiais, procedimentos investigatórios criminais, processos judiciais, 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 Unidade, no período a ser delimitado pelo Corregedor-Geral, o qual não
deverá ser inferior a três meses; III – produção mensal de cada membro lotado na Unidade, bem como saldo
remanescente; IV – verificação qualitativa, por amostragem, das manifestações do membro lotado na Unidade; V
– atendimento ao expediente interno e ao expediente forense; VI – cumprimento dos prazos processuais; VII –
regularidade no atendimento ao público externo; VIII – residência na unidade de lotação, ressalvadas as
autorizações legais; IX – avaliação do desempenho funcional, verificando-se, inclusive, a participação e a
colaboração efetiva nas atividades da Unidade

(artigo 22, incisos). Para o planejamento, execução e

acompanhamento dos relatórios, a Corregedoria disporá de um núcleo de inspeção e correição composto por
servidores e supervisionado pela Secretaria-Geral da Corregedoria-Geral (artigo 22, § 1°). A critério do
Corregedor-Geral do Ministério Público, nos casos de Promotoria de Justiça vaga ou quando houver afastamento
prolongado de membro do Ministério Público titular ou designado, autos judiciais poderão ser inspecionados por
meio virtual, a partir de computadores e equipamentos por ele indicados, independente da localização física do
agente fiscalizador (artigo 22, § 2°). Nos casos de inspeção virtual, os procedimentos extrajudiciais físicos
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poderão ser inspecionados de forma remota, hipótese em que o Corregedor-Geral do Ministério Público
estabelecerá o modo de transporte dos autos até o local em que será procedida a fiscalização (artigo 22, § 3°).
Desde que implementados formalmente os recursos técnicos pelo Ministério Público, os autos administrativos,
no âmbito de cada órgão ministerial fiscalizado, poderão ser inspecionados por meio virtual (artigo 22, § 4°).
Qualquer pessoa poderá reclamar à Comissão de Correição sobre os abusos, erros ou omissões dos membros do
Ministério Público sujeitos à correição (artigo 23). Não serão conhecidas petições, representações ou notícias em
que o autor não esteja qualificado mediante a declaração de nome e endereço completo, número de documento
de identidade, inscrição no CPF ou no CNPJ e a apresentação de cópia dos respectivos documentos (artigo 24,
“caput”). Se a petição apresentada por procurador não estiver acompanhada do instrumento de mandato, do
qual constem poderes especiais para essa finalidade, o Corregedor marcará prazo razoável para ser sanado o
defeito, sob pena de arquivamento (artigo 24, § 1°). Nos casos deste artigo, se a gravidade ou relevância dos
fatos noticiados exigirem apuração, o Corregedor-Geral, mediante despacho fundamentado, considerará suprida
a ausência de qualificação ou o defeito de representação e dará prosseguimento ao feito, passando a constar a
Corregedoria como interessada (artigo 24, § 2°). O relatório de visita de inspeção, ou correição ordinária,
extraordinária ou permanente, será, em todos os casos, encaminhado ao Conselho Superior do Ministério
Público e ao membro inspecionado ou correicionado, para conhecimento (artigo 25). Concluída a correição, o
Corregedor-Geral apresentará ao Procurador-Geral de Justiça 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 (artigo 26). Após análise do relatório da correição
pelo Conselho Superior, o Corregedor-Geral poderá baixar instruções aos Promotores de Justiça e aos
Procuradores de Justiça (artigo 27).
A visita de inspeção consiste no comparecimento pessoal do Corregedor-Geral às Procuradorias e Promotorias
de Justiça, independente de prévio aviso, tendo por finalidade a verificação da sua organização administrativa, a
aferição do acúmulo de serviço, das condições de trabalho, bem como do desempenho das funções do membro
do Ministério Público que por ela estiver respondendo, seja titular ou designado (artigo 28, “caput”). O
Corregedor-Geral poderá delegar aos Corregedores Auxiliares as inspeções nas Promotorias de Justiça (artigo 28,
parágrafo único). Por ocasião da visita de inspeção poderão ser examinados os registros judiciais de carga de
feitos ao Ministério Público, suas pendências, os feitos judiciais em tramitação, nos quais o membro do
Ministério Público seja proponente ou interveniente e que forem considerados relevantes, mesmo que não
estejam em carga; as pastas, assim como os documentos físicos, digitais e papéis que lhe tenham sido remetidos
e se encontrem em gabinete (artigo 29, “caput”). O Órgão do Ministério Público visitado deverá colocar à
disposição da Corregedoria-Geral todos os livros, pastas, papéis, documentos, registro de computadores,
procedimentos e autos do respectivo Órgão, para os exames que forem necessários, providenciando, quando lhe
for solicitado, local adequado para o desenvolvimento dos trabalhos (artigo 29, parágrafo único). Da visita de
inspeção será lavrado relatório reservado, no qual deverão constar, pelo menos, os seguintes dados: I – o Órgão
Ministerial visitado, a data de sua realização e os membros da Corregedoria-Geral que dela participaram; II – o
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membro do Ministério Público que esteja respondendo pela Promotoria ou Procuradoria de Justiça e, sendo o
seu titular, a data em que nela assumiu; no caso de Promotor de Justiça de entrância inicial, se reside na
Comarca; III – a quantidade de notícias de fato, procedimentos preparatórios, procedimentos administrativos,
inquéritos civis, inquéritos policiais, procedimentos investigatórios criminais e processos judiciais existentes com
vista em gabinete e no cartório ou em andamento na Promotoria de Justiça; IV – indicação do horário reservado
ao atendimento ao público; V – a regularidade e atualização dos arquivos da Promotoria de Justiça; VI – as
condições físicas do gabinete; VII – a data da última visita realizada pelo Promotor de Justiça a estabelecimento
prisional, quando for o caso; VIII – as sugestões eventualmente apresentadas pelo membro do Ministério Público
visitado e as orientações que lhe forem feitas pela Corregedoria-Geral; IX – as assinaturas dos membros da
Corregedoria-Geral que dela tenham participado (artigo 30, incisos). O relatório de visita da inspeção será levado
ao conhecimento do Conselho Superior para a adoção das providências que se fizerem necessárias, ouvido o
membro do Ministério Público diretamente interessado (artigo 30, § 1°). O membro do Ministério Público
arquivará a via que lhe for entregue do Relatório de Visita de Inspeção em pasta no Órgão inspecionado (artigo
30, § 2°). O Relatório de Visita de Inspeção será arquivado na Corregedoria-Geral (artigo 30, § 3°). Verificada a
violação de dever funcional por parte do Promotor de Justiça, o Corregedor-Geral determinará a realização de
sindicância ou, em sendo o caso, proporá a instauração de Processo Administrativo (artigo 31).
A correição permanente será procedida pelo Procurador-Geral de Justiça e pelos Procuradores de Justiça, nos
autos em que oficiarem em grau de recurso, remetendo relatório à Corregedoria-Geral, acerca do desempenho
funcional do Promotor de Justiça que oficiou nos autos (artigo 32). O Corregedor-Geral, de ofício ou à vista das
apreciações sobre a atuação dos membros do Ministério Público, enviadas pelos Procuradores de Justiça, fará
aos Promotores, por escrito ou em caráter reservado, as recomendações ou observações que julgar cabíveis,
dando-lhes de igual forma ciência dos elogios e mandando consignar em seus assentamentos as devidas
anotações (artigo 33, “caput”). Nos casos passíveis de pena, o Procurador-Geral de Justiça determinará a
instauração de sindicância ou de processo administrativo, conforme a natureza da infração (artigo 33, parágrafo
único).
A correição ordinária será efetuada pelo Corregedor-Geral, ou por Corregedor-Auxiliar, 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 34, “caput”). No impedimento do Corregedor-Geral ou do Corregedor-Auxiliar, a
correição ordinária será realizada por uma comissão composta por um Procurador de Justiça designado (artigo
34, § 1°). O Corregedor-Geral poderá contar nas correições com a colaboração de seus auxiliares ou de mais de
um ou mais Promotores de Justiça de entrância final, designados a seu pedido, pelo Procurador-Geral de Justiça
(artigo 34, § 2°). A correição ordinária será comunicada por edital no Diário Oficial Eletrônico do Ministério
Público do Estado do Amazonas, com pelo menos dez dias de antecedência (artigo 34, § 3°). O edital indicará a
Promotoria de Justiça sujeita a correição, o dia, hora e local de seu início, convocará os membros do Ministério
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Público e órgãos auxiliares que deverão estar presentes e mencionará que, em relação a eles, serão recebidas as
informações e as reclamações (artigo 34, § 4°). Em casos de urgência ou em virtude de motivo relevante
devidamente fundamentado, a correição poderá ser realizada sem comunicação prévia e independente da
presença e/ou ciência da autoridade ou serviço responsável (artigo 34, § 5°). Deverão estar presentes,
obrigatoriamente, os membros do Ministério Público em exercício na Promotoria de Justiça sob correição,
servidores nela lotados e os estagiários do Ministério Público (artigo 34, § 6°). Caso a correição seja efetuada por
Procurador de Justiça designado, deverá este apresentar ao Corregedor-Geral, em dez dias, relatório conclusivo
sobre os fatos apurados (artigo 34, § 7°). As correições ordinárias em Procuradorias de Justiça serão realizadas
pessoalmente pelo Corregedor-Geral (artigo 35). Os membros do Ministério Público em exercício na Promotoria
de Justiça sob correição serão avisados com a antecedência mínima de cinco dias (artigo 36, “caput”). O membro
do Ministério Público em exercício na Promotoria de Justiça dará publicidade ao edital, providenciando para que
seja afixado no local apropriado do Fórum, nos Cartórios do Registro Civil da Comarca, na sede da Promotoria de
Justiça e, se possível, publicado na imprensa local (artigo 36, § 1°). Na Capital, o edital será afixado também nos
Cartórios de Registro Civil afetos à Promotoria corrigenda (artigo 36, § 2°). Se a correição for realizada em mais
de uma Promotoria de Justiça da mesma Comarca, caberá ao Promotor mais antigo na entrância tomar
providências acima referidas (artigo 36, § 3°). Expedir-se-á ofício ao Juiz de Direito comunicando a correição e
solicitando a designação de sala adequada no Fórum para exame dos autos (artigo 37, “caput”). Na Comarca
onde houver mais de uma Vara, a comunicação e solicitação serão feitas ao Juiz de Direito Diretor do Fórum
(artigo 37, parágrafo único). Dar-se-á notícia da correição às autoridades constituídas da Comarca, através de
ofício (artigo 38). A Corregedoria-Geral e seus auxiliares examinarão: a) os processos em andamento criminais ou
de outra natureza que, por lei, exijam a intervenção do Ministério Público; b) os processos criminais findos e os
de outra natureza que, por lei, exijam a intervenção do Ministério Público; c) os inquéritos policiais, os inquéritos
policiais militares, informações, representações, sindicâncias, em andamento e arquivados; d) os inquéritos civis
e ações civis públicas; e) os procedimentos extrajudiciais em trâmite na Promotoria de Justiça; f) as pastas de:
f.1) ofícios recebidos; f.2) ofícios expedidos; f.3) atos, avisos, portarias da Procuradoria e Corregedoria-Geral do
Ministério Público; f.4) matéria criminal; f.5) matéria cível; f.6) matéria de infância e juventude; f.7) cópia dos
relatórios mensais, das atas das sessões do júri e dos termos de visitas mensais e extraordinárias nas unidades
prisionais (artigo 39, § 1°, incisos). Concluída a correição, o Corregedor-Geral fará recomendações que julgar
convenientes aos Promotores de Justiça ou órgãos auxiliares, visando a rápida correção de erros, omissões ou
abusos e a regularidade do serviço, dando-lhes ciência dos elogios (artigo 39, § 2°). Por ocasião da correição, será
elaborado Relatório Final, enviando-se cópia ao membro do Ministério Público para adoção de providências
recomendadas e de arquivamento em pasta adequada (artigo 40, “caput”). O membro deverá preencher
previamente o Relatório de correição, conforme modelo definido pela Corregedoria-Geral (artigo 40, § 1°). A
comissão de correição deverá avaliar a estrutura de funcionamento, a organização administrativa, a atuação
funcional e, ao final, emitir um conceito geral do órgão Ministerial correicionado, com a conceituação de ótimo,
muito bom, bom, regular e insuficiente, conforme modelo de formulário definido pela Corregedoria-Geral (artigo
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40, § 2°). Verificada a violação de dever funcional por Promotor de Justiça, o Corregedor-Geral poderá realizar
sindicância ou propor a instauração de processo administrativo, conforme a circunstância do caso (artigo 41).
Com fundamento nas observações feitas na correição, o Corregedor-Geral poderá, desde logo, adotar as
providências de sua competência e sugerir ao Procurador-Geral de Justiça a edição de instrução, de caráter
genérico e não vinculativo, aos Promotores de Justiça (artigo 42).
A correição extraordinária será realizada pessoalmente pelo Corregedor-Geral, de ofício, por determinação do
Procurador-Geral de Justiça, do Conselho Superior ou do Colégio de Procuradores de Justiça, sempre que exigir
imediata apuração a prática de abusos ou omissões que incompatibilizem o membro do Ministério Público para o
exercício do cargo ou comprometam o prestígio da dignidade da Instituição ou revelem negligência dos deveres
(artigo 43). A correição extraordinária independerá de publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério
Público e em caso de urgência ou em virtude de motivo relevante devidamente fundamentado, a correição
poderá ser realizada sem comunicação prévia e independente da presença e/ou ciência da autoridade ou serviço
responsável (artigo 44). Aplicam-se à correição extraordinária, no que couber, o disposto à correição ordinária
(artigo 45).
Em relatório de correição ordinária, datado 06 de junho de 2016, examinado ao concreto – no 13° cargo da
Promotoria de Justiça de Manaus, titulado pela Doutora Neyde Regina Demósthenes Trindade – foram lançadas
as seguintes conclusões:
“(...) 7. No que se refere à atuação judicial, o desempenho da Promotora de Justiça é
considerado ótimo, já que suas manifestações, como se pôde observar em consulta ao SAJ, possuem redação e
enquadramento jurídico adequado. Verifica-se, nos casos analisados, que nas hipóteses em que o Ministério Público
foi instado a se manifestar, houve, em tempo breve, a atuação do membro do Ministério Público. Há, ademais,
volumosa quantidade de Ações Civis Públicas propostas pela Promotora de Justiça, com temas variados, o que denota
a sua atuação proativa.
8. A avaliação da atuação extrajudicial está dentro de um conceito que pode ser
classificado como ótimo. É que nos casos avaliados, a Promotora de Justiça se mostrou diligente e não foi detectado
problema no andamento dos feitos por sua inércia e tampouco problemas na qualidade de sua atuação. Ao contrário,
o elevado número de autos extrajudiciais por si só, considerando a reduzida estrutura física e de recursos humanos da
Promotoria de Justiça, justificar atraso na condução dos procedimentos investigatórios.
9. É necessária a reformulação da estrutura da 13ª Promotoria de Justiça da Capital,
empregando-se aí critérios mais profissionais. É dado básico da experiência que as fraudes perpetradas contra o
patrimônio público (área de atuação na Promotoria de Justiça) apresentam constante sofisticação com o propósito
exato de dificultar a detecção das irregularidades e o rastreamento de seus responsáveis. Não se pode imaginar uma
atuação segura, ágil e eficaz contra seus agentes inescrupulosos que, algumas das vezes, integram organizações
criminosas com as mais avançadas técnicas de ação.
10. Desejável, portanto, dotar a 13ª Promotoria de Justiça, no mínimo, de uma
secretaria com servidores trabalhando no recebimento, autuação e classificação das demandas; monitoramento dos
prazos de duração de cada procedimento, bem como de servidor(es) no suporte técnico-jurídico para o trabalho de
Membro que nela se encontre. A disponibilidade de técnicos que possam realizar estudos e laudos periciais com maior
agilidade é imprescindível. Demais disso, o fornecimento de ferramentas que possam contribuir para o monitoramento
detalhado do andamento dos casos sob responsabilidade da 13ª Promotoria de Justiça são igualmente necessários.
11. Observou-se, outrossim, a existência de várias Carta Precatórias expedidas pela
Promotora de Justiça a algumas Promotorias de Justiça no interior do Estado do Amazonas, para instrução de
Procedimentos Investigatórios, que, todavia, não foram respondidas, mesmo após decorrido razoável espaço de
tempo.
RECOMENDAÇÕES;
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a)
Seja encaminhado o presente Relatório Final para o Excelentíssimo
Procurador-Geral de Justiça, para ciência do que fora relatado sobre as condições em que se encontram a 13ª
Promotoria de Justiça da Capital, bem como avaliar a possibilidade de implementação das sugestões apontadas no
presente Relatório Final, mais especificamente:
b)
criação de uma secretaria com servidores trabalhando no recebimento,
autuação e classificação das demandas e monitoramento dos prazos de
duração de cada procedimento;
c)
lotação de no mínimo mais um agente técnico jurídico para o suporte
profissional ao trabalho do Membro que nela se encontre;
d)
a disponibilidade de técnicos que possam realizar estudos e laudos periciais
com maior agilidade;
e)
o fornecimento de ferramentas (preferencialmente programas de
informática) que possam contribuir para o monitoramento detalhado do andamento dos casos.
f)
Em às Cartas Precatórias expedidas pela Promotora de Justiça e que estão
sem respostas, sugere-se ao Exmo. Corregedor-Geral solicite ao Membro inspecionado maiores informações sobre tais
procedimentos, buscando avaliar eventual descumprimento dos deveres funcionais pelos destinatários desses
expedientes.
g)
Sejam cumpridas as recomendações do Item n.° 09, no prazo de 30 (trinta)
dias.
CONCEITO GERAL: ÓTIMO.”

Foram realizadas as seguintes inspeções/correições: ano de 2015: 37 (trinta e sete) inspeções e 18 (dezoito)
correições nos cargos das Promotorias de Justiça e das Promotorias de Justiça. No ano de 2016, 112 (cento e
doze) inspeções nos cargos das Promotorias de Justiça e Procuradorias de Justiça.
As inspeções realizadas nas Procuradorias de Justiça implicaram em exame quantitativo e qualitativo dos
processos. Constatou-se desequilíbrio na distribuição dos processos entre os cargos da Procuradoria Cível e os
cargos da Procuradoria das Câmaras Reunidas. Estes (Câmaras Reunidas) recebem número inferior, em muito, de
processos em relação àqueles (Cível).
Recomendações:
Recomenda-se que a Administração Superior do Ministério Público do Estado do Amazonas adote medidas que
permitam uma distribuição mais equitativa entre os cargos da Procuradoria Cível e os cargos da Procuradoria das
Câmaras Reunidas.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). A caminho do fim, impende ainda salientar que o item acima
citado trouxe a observação direcionada à Administração Superior (como um todo), no sentido de que fossem
adotadas as medidas necessárias para uma distribuição mais equitativa entre os cargos da Procuradoria Cível e os
cargos da Procuradoria das Câmaras Reunidas.
Neste cenário, deveras já conhecido pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, é que apresentamos no mês de
maio de 2015 a Exposição de Motivos nº 974739.2015.20316. Ademais, houve exposição verbal feita por este
Corregedor-Geral, por várias vezes no c. Colégio de Procuradores de Justiça, visando buscar melhor forma para
distribuição dos feitos em Segundo Grau, não logrando êxito neste sentido, até então.
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14. Resoluções do CNMP

14.1. Controle Externo da Atividade Policial (Res. nº 20/CNMP): O acompanhamento do envio e validação dos
formulários de visita técnica nas unidades de delegacia de polícia, militares e repartições civis se dá por meio do
próprio “Sistema de Resoluções” disponível no sítio eletrônico do CNMP, sendo visualizado no período
necessário (meses de abril ou maio e outubro ou novembro, com disponibilização ao CNMP, respectivamente até
05/07 e 05/01) todos os relatórios relacionados às repartições policiais, civis e militares, órgãos de perícia técnica
e aquartelamentos militares existentes no referido Sistema, afetos ao Estado do Amazonas. O controle é feito
por meio de senha individual, concedida à assessora jurídica do Corregedor-Geral, que verifica no próprio
Sistema a ocorrência do não-envio de algum formulário, informando imediatamente ao Corregedor-Geral sobre a
situação, sendo expedido então, ofício/memorando ao Membro Ministerial para que providencie o envio
eletrônico do formulário à Corregedoria. Neste ano de 2016, no período da 1ª visita (com prazo para remessa ao
CNMP em 05/07/2016) foram enviados 145 (cento e quarenta e cinco) formulários validados (53 de unidades
militares, 89 de delegacias, 01 de unidade de medicina legal e 02 de unidade de perícia), permanecendo
pendentes de envio o total de 24 (vinte e quatro) relatórios (03 de unidades militares e 21 de delegacias de
polícia), por motivo de ausência de Promotor de Justiça na Comarca no período de referência da visita (em
virtude de férias, convocação, afastamento, etc) ou pelo fato de que a Promotoria de Justiça encontra-se Vaga
no interior do Estado. Todavia, mesmo que de forma extemporânea, foram solicitadas providências aos
respectivos membros Ministeriais para que realizem a visita de inspeção e encaminhem o predito relatório a este
Órgão Correcional de origem, conforme pode ser constado no Ofício-Circular nº 005.2016.CGMP. Quando
regularmente enviados os relatórios em questão, são estes observados pela assessoria e validados, de acordo
com a instrução dada pela Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança
Pública do CNMP. Por fim, insta destacar que o quantitativo no Estado do Amazonas, para fins desta Resolução,
somam 56 (cinquenta e seis) Estabelecimentos Militares Estaduais, 110 (cento e dez) Delegacias de Polícia Civil,
01 (uma) Unidade de Medicina Legal e 02 (duas) Unidades de Perícia Criminal, sendo, então, 169 (cento e
sessenta e nove) formulários a serem acompanhados, examinados e validados pela Corregedoria, nos períodos
em comento.
14.2. Interceptação telefônica (Res. nº 36/CNMP): O quantitativo de interceptações telefônicas é alimentado
diretamente no Relatório de Atividades Funcionais – RAF, pelos membros do Ministério Público. A partir do
momento que encerra o prazo para o envio do RAF (ou seja, até o 5º dia útil no mês de referência, estendido até
o 10º dia útil para membros em acúmulo de funções), já possui a Corregedoria em seguida, a informação para
ser alimentada no denominado CNMP-IND, no site do Conselho Nacional do Ministério Público onde são
inseridos os quantitativos em questão. Todos os meses há o envio, sendo oportuno esclarecer que este ano a
servidora designada para tal mister não conseguiu por algumas vezes, acesso ao Sistema de Interceptações,
sendo prestado de forma extemporânea os dados, assim que o próprio CNMP liberou o Sistema para o envio. Foi
indicada a assessora jurídica da Corregedoria para o cumprimento desta Resolução.
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14.3. Cronograma de inspeções e correições (Res. nº 149/CNMP):
DESLOCAMENTOS
VIA
VIA
VIA
TERRESTRE FLUVIAL AÉREA

01 Barcelos

Inspeção

A definir

02 Humaitá

Inspeção

A definir

03 Nhamundá

Inspeção

A definir

04 Presidente
Figueiredo
05 Coari

Inspeção

A definir

Inspeção

A definir

06 Manicoré

Inspeção

A definir

07 Novo Airão

Inspeção

A definir

08 Parintins

Inspeção

A definir

09 Rio Preto da Eva

Inspeção

A definir

10 Envira

Correição

A definir

do Correição

A definir

Correição

A definir

13 Itamarati

Correição

A definir

14 Canutama

Correição

A definir

15 Carauari

Correição

A definir

16 Maraã

Correição

A definir

17 São Gabriel da Correição
Cachoeira
18 Santa Isabel do Rio Correição
Negro
19 Autazes
Correição

A definir

A definir

20 Boca do Acre

Correição

A definir

Careiro da Várzea

Correição

A definir

Eirunepé

Correição

A definir

Lábrea

Correição

A definir

11 Boa
Vista
Ramos
12 Juruá

A definir

Promotoria de Justiça de
Barcelos
1ª e 2ª Promotorias de
Justiça de Humaitá
Promotoria de Justiça de
Nhamundá
Promotoria de Justiça de
Presidente Figueiredo
1ª e 2ª Promotorias de
Justiça de Coari
2ª Promotoria de Justiça de
Manicoré
Promotoria de Justiça de
Novo Airão
1ª, 2ª e 3ª Promotorias de
Justiça de Parintins
Promotoria de Justiça de
Rio Preto da Eva
Promotoria de Justiça de
Envira
Promotoria de Justiça de
Boa Vista do Ramos
Promotoria de Justiça de
Juruá
Promotoria de Justiça de
Itamarati
Promotoria de Justiça de
Canutama
Promotoria de Justiça de
Carauari
Promotoria de Justiça de
Maraã
Promotoria de Justiça de
São Gabriel da Cachoeira
Promotoria de Justiça de
Santa Isabel do Rio Negro
Promotoria de Justiça de
Autazes
Promotoria de Justiça de
Boca do Acre
Promotoria de Justiça de
Careiro da Várzea
Promotoria de Justiça de
Eirunepé
Promotoria de Justiça de
Lábrea/Tapauá
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14.4. Inspeções em estabelecimentos prisionais (Res. nº 56/CNMP): O acompanhamento do envio e validação
dos formulários de visita técnica nas unidades prisionais se dá por meio do próprio “Sistema de Resoluções”
disponível no sítio eletrônico do CNMP, sendo visualizado no período necessário, o respectivo envio. Ressalte-se
que o Membro Ministerial, para fins de cumprimento desta Resolução, possui as seguintes datas para o envio:
05/04/2016 (anual); 05/07/2016 (trimestral); 05/10/2016 (trimestral) e 05/01/2017 (trimestral). De outro giro, a
Corregedoria deve disponibilizar – e assim o faz – ao E. Conselho Nacional do Ministério Público, os respectivos
formulários validados, até as seguintes datas: 05/05/2016 (anual); 05/08/2016; 05/11/2016 e 05/02/2017. No
ano em curso e no período relacionado ao envio do formulário anual, foram validados 100% dos relatórios
prisionais, compreendendo assim, as 20 (vinte) unidades cadastradas no Sistema de Resoluções. No período do
1º trimestre foram enviados e validados, novamente, todos os relatórios prisionais, atingindo os 100% de envio
ao CNMP. Já no que se refere ao 2º trimestre, cuja data de envio da Corregedoria é estabelecida até 05/11/2016,
tem-se que foram validados todos os formulários até então disponibilizados ao Órgão Correcional, com a falta de
apenas 08 (oito) destes, posto que não estão prontos para visualização da Corregedoria, sendo cobrado o
respectivo envio através de expediente próprio da CGMP (ofício/memorando). O controle é feito por meio de
senha individual, concedida à assessora jurídica do Corregedor-Geral, que verifica no próprio Sistema a
ocorrência do não-envio de algum formulário, informando imediatamente ao Corregedor-Geral sobre a situação,
sendo expedido então, ofício/memorando ao Membro Ministerial para que providencie o envio eletrônico do
formulário à Corregedoria. Ademais, como são 20 (vinte) unidades prisionais no Estado (dentre cadeia, presídio,
hospital de custódia e casa de albergado) mantemos um controle interno – Anexo – para melhor visualização e
controle. Quando regularmente enviados os relatórios em questão, são estes observados pela assessoria e
validados, de acordo com a instrução dada pela Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade
Policial e Segurança Pública do CNMP.
14.5. Fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade
(Res. nº 67/CNMP): Existe um Sistema próprio para a alimentação destes dados, o que é feito pelo Promotor de
Justiça com atribuições e acesso para tal finalidade. A partir do momento que o formulário é enviado para a
Corregedoria do Ministério Público do Estado do Amazonas, no prazo dada pela Resolução em debate, a
servidora designada para validação e envio dos formulários acessa o predito Sistema (assessora jurídica da
CGMP), conferindo e encaminhando os formulários. No Estado do Amazonas, tem-se como cadastrados no
Sistema de Resoluções as seguintes unidades de internação e de semiliberdade: Centro Socioeducativo Dagmar
Feitosa, Centro Socioeducativo Marise Mendes, Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente, Unidade de
Internação Provisória, Centro Socioeducativo de Semiliberdade e Centro Socioeducativo Marise Mendes, todos
nesta Capital. O controle do envio dos formulários concernentes à Resolução CNMP nº 67 é feito tanto pelo
acesso ao Sistema de Resolução do Conselho Nacional, como também por meio de uma planilha de controle
interno, localizada na pasta eletrônica da Corregedoria-Geral.
14.6. Indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares (Res. nº 68/CNMP): Sim. A
Corregedoria-Geral do Ministério Público desenvolveu uma planilha no modelo Excel destinada ao controle-geral
de Procedimentos Disciplinares e eventuais penalidades aplicadas, onde constam informações quanto a
tramitação, sanções e os prazos prescricionais, sendo estes também afixados na capa dos procedimentos
instaurados.
14.7. Inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (Res. nº 71/CNMP): A
partir do momento que o formulário é enviado para a Corregedoria do Ministério Público do Estado do
Amazonas, no prazo dado pela Resolução em debate, a servidora designada para validação e envio dos
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formulários acessa o predito Sistema, conferindo e encaminhando os formulários (assessora jurídica da CGMP).
No Estado do Amazonas, tem-se como cadastrados no Sistema de Resoluções em questão, 12 (doze) unidades de
acolhimento institucional, sendo 10 (dez) em Manaus e 01 (uma) na cidade de Tefé. A unidade de Maués está
inativa de fato, mas ainda permanece ativa no sistema. O controle do envio dos formulários concernentes à
Resolução CNMP nº 71 é feito tanto pelo acesso ao Sistema de Resolução do Conselho Nacional, como também
por meio de uma planilha de controle interno, localizada na pasta eletrônica da Corregedoria-Geral.
14.8. Controle do exercício do magistério (Res. nº 73/CNMP): A CGMP envia anualmente um Ofício-Circular
para todos os Membros da instituição, conferindo prazo para informar se desempenham atividade de magistério.
Os dados das respostas positivas são agrupados e encaminhados por intermédio de e-mail diretamente ao
CNMP. No Ministério Público Estadual apenas 07 (sete) Membros exercem atividade de magistério.
14.9. Cadastro Nacional de Membros (Res. nº 78/CNMP). O Cadastro Nacional de Membros do Ministério
Público foi implementado pela própria Corregedoria-Geral, nos meses de março e abril de 2016, realizando o
preenchimento dos dados e anexação de fotografias atualizadas dos Membros. O envio para o CNMP ficou sob a
responsabilidade da Divisão de Tecnologia e Informação – DTIC desta Unidade Ministerial.
14.10. Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar (Res. Nº 136/CNMP): A Corregedoria-Geral
procedeu o preenchimento das informações dos procedimentos disciplinares em tramitação no Órgão
Correcional.

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

15.1. Assentos funcionais: No Ministério Público do Estado do Amazonas os assentamentos funcionais são de
responsabilidade da Divisão de Recursos Humanos, vinculada à Subprocuradoria-Geral para Assuntos
Administrativos. Inobstante a isto, a Corregedoria Geral mantém um prontuário próprio (físico e eletrônico) com
as informações relacionadas às atividades funcionais de seus Membros. No sistema "MP Virtual" existe um
módulo denominado GEP - Gestão de Pessoas, cuja finalidade é o gerenciamento completo de todo o prontuário
dos membros e servidores. Não há previsão de entrada em produção do GEP, mas ainda um volume significativo
de informações a ser inserido.
15.2. Expedição de atos, portarias e recomendações: A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do
Amazonas possui competência para expedição de Atos, Portarias e Recomendações.
15.3. Controle de estagiários: Esta atividade é realizada pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento do Ministério
Público do Estado do Amazonas - CEAF, sem interferência da CGMP.
15.4. Controle disciplinar de servidores: Atribuição exclusiva da Subprocuradoria-Geral para Assuntos
Administrativos.
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15.5. Manifestações nas autorizações de residência fora da comarca: Previsão de autorização excepcional
verificada no ATO PGJ nº 089/2010. Houve apenas 01 caso, cuja manifestação do Corregedor-Geral, nos moldes
do Despacho nº 270/2013, de 13/12/13, no qual opinou favoravelmente para que a Promotora de Justiça Dra.
Ynna Breves Maia residisse fora da comarca em que é titular.
15.6. Movimentação de quadro: A Corregedoria-Geral, segundo o artigo 6º, inciso XV, do Regimento Interno, é
responsável por “manter atualizados os prontuários das atividades funcionais dos Promotores de Justiça e coligir
os elementos necessários à apreciação de seu merecimento”. A Corregedoria-Geral desenvolveu uma Planilha na
qual estão individualizadas a produtividade (total) do Membro do Ministério Público, o respectivo Órgão
Ministerial onde foi produzido o ato, a espécie de manifestação, com ênfase na produção de peças e atuação
qualitativa, e, no mais, envia a predita Planilha ao Conselho Superior do Ministério Público, consignando os
dados de produtividade quantitativa e qualitativa dos membros, para fins de instrução dos procedimentos de
movimentação vertical e horizontal na carreira.
15.7. Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº 74/CNMP: Sim. O
Relatório de Atividades Funcionais (RAF) é de responsabilidade da Corregedoria-Geral e o somatório de
produtividade serve para alimentação de dados no sistema CNMPIND, afeto à Resolução CNMP nº 74.
15.8. Relatório anual da Corregedoria-Geral: A CGMP do Amazonas apresenta todos os anos um Relatório
Executivo (cópia em anexo), que é encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça, ao Colégio de Procuradores de
Justiça e ao Conselho Superior do Ministério Público, para conhecimento. O Corregedor-Geral, anualmente, faz
uma apresentação dos trabalhos realizados pela Corregedoria, bem como uma avaliação da atuação dos
Procuradores e Promotores de Justiça, com destaque à produtividade de 12 (doze) grupos de Promotorias de
Justiça distintos, separados de acordo com a matéria de atuação. A exposição é realizada com uma visão crítica
da Instituição, com destaque aos pontos positivos e negativos do ano anterior.
15.9. Outras atividades exercidas pela Corregedoria-Geral: Com o objetivo de melhorar a atuação funcional e o
funcionamento do Ministério Público, a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Amazonas vem
apresentando propostas de Resolução, de modificação e de formação de grupos de trabalho visando o
enfrentamento de demandas da sociedade. Nesse sentido, destaque-se: Em 2013 (Proposta de novo Regimento
Interno da Corregedoria; Criação dos Polos Regionais de Planejamento e Gestão Estratégicas; Grupo de Trabalho
de Coari; Grupo de Trabalho de Presidente Figueiredo; Grupo de Trabalho de Manacapuru; Criação da 3ª
Corregedoria-Auxiliar para Assuntos Institucionais; Ato Conjunto CGMP e PGJ regulamentando o Curso de
Preparação e Aperfeiçoamento destinado ao ingresso e vitaliciamente de Membros). Em 2014 (Nova
regulamentação disciplinando os procedimentos extrajudiciais de Notícia de Fato, Procedimento Preparatório,
Inquérito Civil, Procedimento de Investigação Criminal, Procedimento Administrativo, Termo de Ajustamento de
Conduta e Recomendação; Aprovação do novo Regimento Interno da Corregedoria Geral do Ministério Público;
Regulamentação das atribuições das Promotorias de Justiça de Entrância Inicial, com o objetivo de garantir maior
efetividade nas ações judiciais e extrajudiciais, melhor equilíbrio de trabalho entre Órgãos no interior e definição
as obrigações e responsabilidades, com respeito ao princípio do Promotor Natural; Proposta de regulamentação
do Quinto Sucessivo (Promoção e Remoção por merecimento); Aprovação do Roteiro de Relatórios de Correições
e Inspeções (formulário); Proposta de aprimoramento da resolução de promoção e remoção por merecimento
(quinto constitucional se dará pela ordem dos Editais); Proposta de Resolução com o fim de determinar que a
instrução de processos administrativos relacionados à Promoção e Remoção fossem unicamente por meio digital;
Proposta de Resolução para o uso dos correios eletrônicos institucionais como meio oficial de comunicação no
Ministério Público do Estado do Amazonas). Em 2015 (Exposição de Motivos com proposição de Ato Conjunto
entre a Procuradoria-Geral de Justiça e a Corregedoria-Geral visando “DISCIPLINAR O PROCESSO DE
DISTRIBUIÇÃO EQUÂNIME DE FEITOS, NO ÂMBITO DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA, COM ATRIBUIÇÕES JUNTO
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ÀS CÂMARAS CÍVEIS E CÂMARAS REUNIDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS”; Exposição de
Motivos com vista a promover a necessária alteração da Resolução n.º 006/2014, para inserir a possibilidade de
fiscalização (inspeções e correições) virtual e remota, inserindo-se os §§ 2.º a 4.º no art. 21 e alterando-se o
hodierno parágrafo único para § 1.º, conforme o texto proposto. (APROVADA); Exposição de Motivos com o
objetivo de DEFINIR como METAS INSTITUCIONAIS do Ministério Público do Estado do Amazonas (a serem
alcançadas pelas respectivas Promotorias de Justiça de Entrância Inicial e Final), um tempo determinado de
trâmite de feitos, considerando o princípio da duração razoável do processo previsto no art. 5º, inc. LXXVIII, da
Constituição Federal/1988, por força da Emenda Constitucional nº. 45, de 08 de dezembro de 2004, dispõe que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação” e a ainda, levando-se em conta a postura institucional do Ministério
Público que deve ser proativa, preventiva e resolutiva, e não meramente passiva, repressiva e demandista.
Realização de Cursos de Aperfeiçoamento da Atuação Extrajudicial (2), realizado em conjunto com o Centro de
Estudo e Aperfeiçoamento Profissional – CEAF). Em 2016 (Adequação do Regimento Interno da Corregedoria e da
Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas aos termos da Resolução CNMP nº 149/2016;
Exposição de Motivos apresentada ao E. Conselho Superior do Ministério Público, inclinada a apresentar razões e
fundamentos para a edição de Resolução com objetivo de instituir no âmbito do Ministério Público do Estado do
Amazonas, o Núcleo de Solução de Conflitos de Atribuições, esquadrinhando justamente a preocupação com a
celeridade dos feitos no âmbito do Ministério Público brasileiro e a adoção de mecanismos de autocomposição
pacífica dos conflitos, controvérsias e problemas, seguindo uma tendência moderna e geral de evolução da
cultura de participação, diálogo e consenso entre as partes. Recomendação dirigida aos Promotores de Justiça de
Entrância Final e Inicial que instaurem Procedimentos Administrativos com o objetivo de acompanhar o processo
de transição nos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, com o objetivo de assegurar a transparência das
contas públicas, a manutenção do acervo documental, a integridade do patrimônio público, o pagamento de
servidores e prestadores de serviços, bem como as proibições de nomear, contratar ou de qualquer forma
admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o
exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito
(salvo exceções legais), nos prazos determinados no art. 73, V, da Lei n.º 9.504/1997. Recomendou, ainda, a
imediata instauração de Procedimento Preparatório, Inquérito Civil e/ou Procedimento de Investigação Criminal,
com o objetivo de apurar fatos determinados que configurem ato de improbidade administrativa, dano ao erário
decorrente de ações dolosas ou culposas de gestores ou servidores públicos, crimes contra a Administração,
corrupção ativa ou passiva, adotando-se medidas judicias de urgência, para garantia do patrimônio público e a
continuidade dos serviços públicos.
15.10. Dados Complementares:
1.

Sugestões dos membros da Corregedoria-Geral: a) Participação das Corregedorias-Gerais no planejamento
e execução de atividades e campanhas de âmbito nacional, como o mês do Tribunal do Júri, Semana da
Conciliação, Semana de Combate à Violência Doméstica, com o fim de evitar superposição de atividades e
esvaziamento das metas; b) Envolvimento das Corregedorias-Gerais nas discussões das Resoluções que
instituam Relatórios de Atividades e/ou acompanhamento de situações específicas (como exemplo,
inspeções em unidades prisionais, de cumprimento de medidas socioeducativas, de entidades de
acolhimento, etc.); c) No Ministério Público do Estado do Amazonas, em especial nas Promotorias de
Justiça interioranas, a estrutura é mínima e, por vezes, reduzida ao próprio Promotor de Justiça, que além
do exercício regular de suas funções Ministeriais, precisa providenciar a elaboração e envio dos relatórios
eletrônicos afetos às Resoluções do CNMP, periodicamente, comprometendo dias de trabalho.
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2.

Experiências inovadoras: O Corregedor-Geral cita as seguintes:

- “Os desafios de uma Corregedoria na Amazônia: O Amazonas”.
Em 2013, a Corregedoria-Geral estabeleceu como meta inspecionar e/ou correicionar todas as
Promotorias e Procuradorias de Justiça do Estado do Amazonas, motivada pelo fato de que mais de 50%
(cinquenta por cento) das PJ localizadas nos interior do Estado não possuíam nenhum registro de que
haviam sofrido qualquer tipo de fiscalização.
Essa meta contou com apoio da Chefia Institucional (em razão dos recursos), com o comprometimento
dos Corregedores-Auxiliares e servidores da Corregedoria, além de muito planejamento das ações e
padronização do processo.
Após percorrer 55.592 km no Estado e 310 horas de navegação pelos rios da bacia amazônica, a
Corregedoria-Geral cumpriu o Ciclo Correicional de 2013/2015, com 100% de inspeções/correições.
Em 2016, com o início de um novo ciclo correicional, foi possível constatar uma melhoria significativa na
atuação Ministerial, com uma superior organização das Promotorias e Procuradorias de Justiça,
padronização dos procedimentos, número reduzido de processos com prazos acima de 30 dias (exceto
naquelas Promotorias de Justiça que se encontram vagas).
No entendimento do Corregedor-Geral, acredita-se que, em parte, essa evolução se deve também a visão
de que a Correição e/ou Inspeção seja o início de um processo e não o seu fim, de forma que os
procedimentos correicionais somente são arquivados após a resolução de todos os seus problemas,
conferindo, quando necessário, um prazo para que o Membro do Ministério Público resolva as pendências
detectadas pelos agentes da Corregedoria.
- “Modernização dos Procedimentos Extrajudiciais”.
Proposta da Corregedoria-Geral do Ministério Público dirigida ao Conselho Superior do Ministério Público
resultou na aprovação da Resolução nº 006/2015, disciplinando a tramitação dos procedimentos
extrajudiciais civis e criminais no âmbito do Ministério Público do Estado do Amazonas, na área dos
interesses ou direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis, o
compromisso de ajustamento de conduta e a recomendação, e dá outras providências.
Atentou-se para o fato de que consolidar a disciplina dos procedimentos extrajudiciais trouxe como
resultado imediato o crescimento em 20% das demandas extrajudiciais e judiciais nas diversas áreas de
interesses difusos e coletivos.
Para finalizar esse processo, a Corregedoria vem participando da implantação do “MP VIRTUAL”, com o
objetivo de virtualizar toda atividade judicial e extrajudicial do MP do Amazonas.
- Acompanhamento do processo de transição nos Poderes Executivos e Legislativos – 2016”.
A Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Amazonas, com suporte na CARTA DE BRASÍLIA,
aprovada no VII Congresso de Gestão do Conselho Nacional do Ministério Público, que considera “as
Corregedorias constituem-se em Órgãos de Controle e Indução da Efetividade e de Garantia da Unidade
Institucional do Ministério Público”, com o objetivo de estimular uma postura institucional proativa,
preventiva e resolutiva, e não meramente passiva, repressiva e demandista, atendendo ao novo perfil
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enunciado pela Constituição Nacional de 1988 e, ainda, considerando que se multiplicam informações
relatando que, especialmente no período de transição, observa-se o agravamento das crises de gestão e
financeira nos Municípios, com a má gestão de recursos públicos, dilapidação de patrimônio, atrasos de
salários, destruição de documentos públicos, não pagamento de fornecedores de material e prestadores
de serviços, paralisação completa da rede pública de saúde, configurando, em tese, atos de improbidade
administrativa e crimes previsto na legislação penal, expediu uma Recomendação geral visando:
a) A instauração de Procedimento Administrativo, em todas as Promotorias de Justiça de Entrância Inicial
do Ministério Público do Estado do Amazonas e nas Promotorias de Justiça de Entrância Final com
atribuições específicas, nos termos da Resolução nº 006/2015, do Conselho Superior do Ministério
Público, com vistas a acompanhar o processo de transição nos Poderes Executivo e Legislativo Municipal,
com o objetivo de assegurar a transparência das contas públicas, a manutenção do acervo documental, a
integridade do patrimônio público, o pagamento de servidores e prestadores de serviços, bem como as
proibições de nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou
readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio,
remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito (salvo exceções legais), nos
prazos determinados no art. 73, V, da Lei n.º 9.504/1997.
b) A imediata instauração de Procedimento Preparatório, Inquérito Civil e/ou Procedimento de
Investigação Criminal, com o objetivo de apurar fatos determinados que configurem ato de improbidade
administrativa, dano ao erário decorrente de ações dolosas ou culposas de gestores ou servidores
públicos, crimes contra a Administração, corrupção ativa ou passiva, adotando-se medidas judicias de
urgência, para garantia do patrimônio público e a continuidade dos serviços públicos.

- “Implantação de Polos Regionais de Planejamento e Gestão Estratégica para Otimização De Recursos
Humanos e Materiais”.
O Ministério Público do Estado do Amazonas tem atuação em um território de 1.559.161,682 quilômetros
quadrados, o equivalente ao território de cinco países, somados: França, Espanha, Suécia e Grécia. O
Estado detém um dos mais baixos índices de densidade demográfica do país, com 2,23 habitantes por
quilômetro quadrado, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No
entanto, a população do Estado, de acordo com o Censo 2010, tem 3.483,985 habitantes, dos quais
2.755.490 vivem na área urbana e 728.495 na área rural, em evidente desproporção na distribuição
populacional. Com maior nitidez, vê-se que a capital Manaus, um dos 62 municípios do Amazonas, é
cidade mais populosa da Região Norte, com 1.802.525 habitantes (dados de 2013).
Para se alcançar a meta institucional de garantir o acesso à Justiça a todos os cidadãos amazonenses, o
atual Quadro de Membros do Ministério Público conta com 21 Procuradores de Justiça, 86 Promotores de
Justiça de Entrância Final, 54 Promotores de Entrância Inicial e 02 Promotores de Justiça Substitutos,
quantitativo reconhecidamente distante do número tido por ideal. Agrava-se essa situação com férias,
licenças, convocações e designações que exigem esforço administrativo, dificultando, sobremaneira, a
execução do desiderato ministerial, com sucessivas designações, gerando permeio e, quiçá, riscos
desnecessários à continuidade do serviço público prestado pelo Parquet amazonense.
Nesse sentido, a CGMP PROPÔS a definição dos Polos Regionais com os seguintes critérios: a) importância
geopolítica regional; b) maior aporte populacional; c) maior movimento processual e extraprocessual; e d)
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infraestrutura (transporte, comunicação, serviços).
Não obstante os seus objetivos de otimização do uso da máquina e redução de custo, com maior eficiência
da atuação ministerial por área de atuação, a presente proposta não chegou a ser aprovada e
implementada.
- “Estimulo à atuação ex officio”.
A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Amazonas expediu Recomendação em 2014,
com objetivo de estimular a atuação ex officio das Promotorias de Justiça das Entrâncias Inicial e Final,
apontando que podem prescindir de provocação dos interessados para a instauração de procedimento
extrajudicial, sendo plenamente possível a investigação iniciar a partir de notícias, verificação de contas
públicas, dados de portais de transparência, relatórios, placas de obras públicas, fotos, vídeos, entre
outros meios legais de prova, típicos ou atípicos, desde que constitucionalmente lícitos.
O artigo 1º da referida Recomendação orienta no seguinte sentido: “Os Senhores Promotores de Justiça
do Estado do Amazonas, ao tomarem ciência da fato determinado, devem considerar sempre a
possibilidade de instauração de ofício, ou seja, mesmo sem requerimento ou sem representação, de
inquérito civil, de procedimento preparatório ou de procedimento investigatório criminal, quando
couber”.
Essa Recomendação apresentou, com efeito, resultados positivos na atuação ministerial.
- “Núcleo de Solução de Conflitos de Atribuições”
A Corregedoria Geral apresentou ao Conselho Superior do Ministério Público, em outubro passado,
proposta fundamentada de forma especial, na relevância da atuação do Ministério Público na esfera
extrajudicial e na necessidade de empreender celeridade às decisões relacionadas à solução de conflito de
atribuições a serem dirimidas pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 29, inciso
XVIII, da Lei Complementar nº 011, de 17 de dezembro de 1993, a fim de que haja deliberação no menor
decurso de tempo possível sobre qual Promotoria de Justiça atuará na respectiva matéria, evitando-se,
com isso, prejuízo à marcha processual e como consequências, às partes envolvidas.
É oportuno destacar a recente criação pelo c. Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), via
Resolução CNMP nº 150/2016, de 09 de agosto de 2016, do Núcleo de Solução Alternativa de Conflitos,
esquadrinhando justamente a preocupação com a celeridade dos feitos no âmbito do Ministério Público
brasileiro e a adoção de mecanismos de auto composição pacífica dos conflitos, controvérsias e
problemas, seguindo, com efeito, uma tendência moderna e geral de evolução da cultura de participação,
diálogo e consenso entre as partes.
A proposta foi assim apresentada:
RESOLUÇÃO N.º /2016/CSMP
O PRESIDENTE DO COLENDO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais e;
CONSIDERANDO o disposto no art. 129, III e VI, da Constituição de 1988;
CONSIDERANDO o que dispõem os arts. 25, IV e 26, I, da Lei nº. 8.625/1993, a Lei nº. 7.347/85, bem
como as Resoluções nº. 13/2006 e nº 23/2007, com as modificações posteriores, do Conselho
Nacional do Ministério Público – CNMP, e a Resolução nº 006/2015-CSMP;
CONSIDERANDO as justificativas e fundamentos da Resolução nº 150/2016, do Conselho Nacional do
Ministério Público, que estimula a solução alternativa de conflito;
CONSIDERANDO o que trata o art. 29, XVIII, da Lei Complementar Estadual nº 011/1993;
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CONSIDERANDO a proposta formulada pelo Dr. José Roque Nunes Marques, Corregedor-Geral do
Ministério Público do Estado do Amazonas;
R E S O L V E:
Art. 1º Instituir o Núcleo de Solução de Conflitos de Atribuições, no âmbito do Ministério Público do
Estado do Amazonas, com o objetivo de definir o órgão responsável pela investigação,
acompanhamento de políticas públicas e/ou titularidade de possível ação a ser proposta.
§ 1º – O Núcleo de Solução de Conflitos de Atribuições será composto por dois Procuradores de
Justiça e presidida pelo Subprocurador-Geral de Assuntos Jurídicos e Institucionais.
§ 2º - O Núcleo será orientado pela oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e
celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação.
Art. 2º Suscitado o Conflito de Atribuições, o membro do Ministério Público deverá encaminhar os
autos ao Procurador-Geral de Justiça, informando sobre a suscitação havida e requerendo a
suspensão dos autos por até 30 (trinta) dias, em casos não urgentes.
Art. 3º Recebido o Conflito, o Procurador-Geral do Justiça encaminhará o feito ao Presidente do
Núcleo de Solução de Conflitos de Atribuições, que designará a data da audiência, devendo realizar-se
no prazo de 3 (três) dias úteis.
§ 1º - Iniciada a audiência prevista no caput, o Presidente ou o membro do Núcleo dará a palavra ao
Suscitante e, na sequência, ao Suscitado, pelo prazo de 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por mais 5
(cinco), para apresentarem suas razões.
§ 2º - Em seguida, o Núcleo formulará questionamentos ao Suscitante e Suscitado sobre questões de
fato de direito e mediará a discussão visando o entendimento entre os envolvidos.
§ 3º - Não havendo consenso entre as partes, o Núcleo manifestar-se-á sobre o Conflito de
Atribuições, indicando aquele que deverá conduzir o procedimento até sua finalização.
§ 4º – Havendo consenso entre as partes e/ou com a manifestação do Núcleo de Solução de Conflitos,
os autos serão imediatamente encaminhados ao Órgão Ministerial definido com atribuições para
atuar no feito, comunicando-se ao Procurador-Geral de Justiça.
§ 5º - Discordando do pronunciamento do Núcleo, o Suscitante e/ou Suscitado deverão consignar de
imediato o desejo de solução do respectivo conflito pelo Procurador-Geral de Justiça, sob pena de
preclusão.
§ 6º - Os autos do Conflito de Atribuição, na forma do parágrafo anterior, serão encaminhados ao
Procurador-Geral de Justiça, acompanhados da manifestação escrita e fundamentada do Núcleo, de
forma sintetizada, no prazo de até 03 (três) dias da data de realização da audiência.
Art. 4º Salvo motivo justificado, a análise e a decisão do Procurador-Geral de Justiça sobre o conflito
positivo ou negativo de atribuições não devem exceder o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir
da manifestação prévia do Núcleo, prevista nesta Resolução.
Art. 5º Dirimido o conflito, serão os autos encaminhados ao Órgão que, segundo a decisão do
Procurador-Geral de Justiça, possuir atribuição para atuar no feito.
Art. 6º Caberá recurso administrativo ao Colégio de Procuradores de Justiça, em face da decisão do
Procurador-Geral de Justiça em conflito de atribuições, sem efeito suspensivo.
Art. 7º O Núcleo poderá formular Enunciados a serem levados para deliberação do c. Conselho
Superior do Ministério Público, visando concretizar orientações procedimentais no âmbito do
Ministério Público do Estado do Amazonas, acerca de entendimentos comuns de atribuições entre os
Órgãos Ministeriais.
Art. 8º - Os integrantes do Núcleo de Solução de Conflito de Atribuições não farão jus a qualquer
gratificação ou vantagem pecuniária.

A proposta encontra-se em fase de Relatoria.

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.
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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 quanto constatado no item 9, a
Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de
RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas para que
implante o sistema “MP virtual” em todas as Procuradorias e Promotorias de Justiça, envidando esforços para a
melhoria do link de dados nas Promotorias de Justiça do interior do Estado. A Corregedoria Nacional deverá ser
informada, no prazo de 30 (trinta) dias sobre o cronograma da implantação.
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, 5 (cinco)
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) 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. 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.
17.11. 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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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. 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. 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. 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
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
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do Ministério Público do Amazonas 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 ou agravar o problema do esvaziamento das entrâncias iniciais.
Expedir DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Amazonas para que: a) não
designe, como substituto, promotor que esteja com acúmulo de serviço, sendo que tal certificação deverá ser
fornecida pela Corregedoria do MPAM.
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.
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
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 do Amazonas 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, 11 de janeiro 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° 214, de 13 de outubro de 2016 instaurou o procedimento de correição nos órgãos de controle disciplinar
das unidades do Ministério Público do Estado de Roraima, 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 0.00.000.000411/2016-71, para organização dos documentos. A execução da
correição ocorreu conforme seu planejamento e foi realizada nos dias 24 e 25 de novembro de 2016, por um
total de 05 (cinco) membros, a saber: o Procurador de Justiça do MP/RS - Dr. Armando Antônio Lotti, o Promotor
de Justiça do MP/AP - Dr. Marcelo José de Guimarães e Moraes, 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 Procurador da República
Dr. Filipe Albernaz Pires.

2. Atribuições e Estrutura Organizacional da Corregedoria-Geral
A Corregedoria Geral é o Órgão orientador e fiscalizador 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 23, da Lei Complementar 003, de 07 de janeiro de 1994, incumbe à
Corregedoria-Geral do Ministério Público, dentre outras atribuições:

Art. 23. A Corregedoria-Geral do Ministério Público incumbe, 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 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 da instituição, presidindo-o e aplicando as sanções administrativas cabíveis na forma desta Lei;
VI – encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça os processos 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; e
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 03/1994, o órgão
dispõe de Regimento Interno (Resolução CSMP Nº 001/2016).
2.3. Estrutura Organizacional. A Corregedoria-Geral está organizada de acordo com o disposto no Regimento
Interno.

3. Corregedor-Geral
A Corregedora-Geral do Ministério Público de Roraima é a Procuradora de Justiça, Stella Maris Kawano D´Avila,
que assumiu o cargo de Corregedora-Geral em 22/03/2013 e foi reconduzida em 19/03/2015; 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; cumpre expediente de segunda-feira
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a sexta-feira, das 08h às 19h; afastou-se de suas atividades nos últimos 6 (seis) meses nos seguintes períodos:
- De 04 a 08/05/16 – para participar da “102ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais do
Ministério Público dos Estados e da União”, em Brasília/DF (Processo nº 233/2016 – DA – DA/MPRR, de 12/04/16,
SisproWeb nº 081906015261682 – Portaria nº 251/16 Publ 16/04/16);
- De 15 a 19/08/16 – 05 (cinco) dias de folga em razão de plantões ministeriais (Requerimento SisproWeb
nº123597167 – Portaria nº 648/16, Publ 17/08/16);
- De 23 a 26/08/16 – para realização das Correições Ordinárias da Corregedoria-Geral do Ministério Público, nos
municípios de São Luiz e Rorainópolis/RR (Processo nº 538/2016 - DA/MPRR, de 19/08/16, SisproWeb nº
081906022961660 – Portaria nº 671/16, Publ 22/08/16);
- Dia 29/08/16 – para realização das Correições Ordinárias da Corregedoria-Geral do Ministério Público, no
município de Mucajaí/RR (Processo nº 557/2016 - DA/MPRR, de 26AGO16, SisproWeb nº 081906023291617 –
Portaria nº 675/16, Publ 23/08/16);
- Dia 30/08/16 – para realização de Correições Ordinárias da Corregedoria-Geral do Ministério Público, no
município de Caracaraí/RR (Processo nº 558/2016 - DA/MPRR, de 26/08/16, SisproWeb nº 081906023301604 –
Portaria nº 684/16, Publ 26/08/16);
- Dia 31/08/16 – para realização de Correições Ordinárias da Corregedoria-Geral do Ministério Público, no
município de Bonfim/RR (Processo nº 559/2016 - DA/MPRR, de 26/08/16, SisproWeb nº 081906023311669 –
Portaria nº 685/16, Publ 26/08/16);
- Dia 01/09/16 – para realização de Correições Ordinárias da Corregedoria-Geral do Ministério Público, no
município de Alto Alegre/RR (Processo nº 538/2016 - DA/MPRR, de 19/08/16, SisproWeb nº 081906022961660 –
Portaria nº 686/16, Publ 26/08/16);
- De 08 a 09/09/16 – para realização de Correições Ordinárias da Corregedoria-Geral do Ministério Público, no
município de Pacaraima/RR (CI nº 225/16–CGMP, de 22/08/16, SisproWeb nº 1244061666 – Portaria nº 708/16,
Publ 05/09/16);
- De 28/09 a 01/10/16 – para participar da “104ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais
do Ministério Público”, em Palmas/TO (Processo nº 619/2016 - DA/MPRR, de 14/09/16, SisproWeb nº
081906024621637 – Portaria nº 793/16, Publ 16/09/16);
- De 03 a 04/11/16 – 02 (dois) dias de folga em razão de plantões ministeriais (Requerimento SisproWeb nº
1293381687 – Portaria nº 901/16, Publ 09/11/16).

4. Corregedor-Geral Substituto
Não há Corregedor-Geral Substituto.

5. Promotor Corregedor
5. Carla Cristiane Pipa (1º Titular – 1ª Promotoria de Justiça Criminal Residual). Assumiu o órgão em 01/04/2013;
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: devido ao acúmulo de funções com as suas atribuições respectivas, a Promotora Corregedora se
mantém disponível durante expediente de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 14h às 18h, exceto quando está
em audiências no fórum.

6. Estrutura de Pessoal
6.1. Estrutura de pessoal do Órgão: A estrutura de pessoal da Corregedoria-Geral conta com 05 (cinco)
servidores, ocupando os seguintes cargos:
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Célia Maria Bombonati

Chefe de Gabinete

Driele Silveira Rozo

Assessora Técnica;

Daniel Ricardo Peiter

Assessor Jurídico

Marta Juliana dos Prazeres da Silva

Assessora Jurídica

Sandra Mara Cordeiro Pinto

Assessora Jurídica

O Corregedor-Geral que assume o cargo conta, ainda, com a estrutura do seu gabinete de Procurador de
Justiça, qual seja: dois Assessores Jurídicos e um Chefe de Segurança e Transporte de Gabinete,sendo:
Ana Criscia Anselmo Chaves – Assessora Jurídica da 5ª Procuradoria Criminal;
Carlos Alberto da Silva Junior – Assessor Jurídico da 5ª Procuradoria Criminal;
James Charles Coelho Barreto – Chefe de Transporte e Segurança.

7. Estrutura Física
A Corregedoria-Geral funciona no 2º andar do prédio da Procuradoria-Geral de Justiça, dispondo de três salas
interligadas, sendo: sala nº 019: Gabinete da Corregedora-Geral: sala com banheiro e um espaço para pequenas
reuniões; sala nº 018: Chefia de Gabinete e a Assessoria Técnica, a qual serve da antessala do Gabinete da
Corregedora-Geral e da Assessoria Jurídica; sala nº 017: Assessoria Jurídica, na qual trabalham dois Assessores
Jurídicos, bem como local de arquivo permanente de processos de Correição, Inspeção e Disciplinares.
A Corregedoria-Geral ocupa, ainda, de forma temporária, o gabinete da 5ª Procuradoria Criminal, sendo titular a
Dra. Stella Maris Kawano D'Avila, enquanto exerce o cargo de Corregedora-Geral.
O Gabinete da 5ª Procuradoria Criminal (sala nº 073), localizado no térreo do Prédio da Procuradoria-Geral de
Justiça está sendo ocupado por uma Assessora Jurídica.

8. Sistemas de Arquivo
Sistemas de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos):
Consta na sala da Chefia de Gabinete:
- pastas físicas dos Promotores e Procuradores de Justiça com todos os documentos referentes ao
acompanhamento da vida funcional;
- pastas físicas contendo as informações dos procedimentos extrajudiciais das Promotorias de Justiça, dentre
eles: PP’s, IC’s, etc.;
- correspondências enviadas e recebidas, bem como outros documentos de uso frequente.
Consta na sala da Assessoria Jurídica as caixas de arquivo permanente contendo: Processos Administrativos
Disciplinares, Sindicâncias, Procedimentos Preliminares, Reclamações Disciplinares, Correições, Inspeções,
Inspeções nas Procuradorias, etc., que, devido ao sigilo das informações e a ausência de um local exclusivo,
são mantidas na própria Corregedoria-Geral. As caixas são relacionadas e identificadas com listagem de
conteúdo.
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Consta no Gabinete da Corregedora as caixas de arquivo contendo os Processos de Estágio Probatório, devido
a ausência de espaço no arquivo permanente.
Todos os documentos e processos são escaneados e guardados em ambiente rede da Corregedoria-Geral.

9. Estrutura de Tecnologia da Informação
Estrutura de Tecnologia da Informação: Quanto aos equipamentos físicos, a Corregedoria-Geral dispõe de 05
(cinco) microcomputadores, 01 (um) notebook, 04 (quatro) impressoras, 02 (dois) escannerse 01 (uma)
impressora de etiquetas.
- Ainda, os equipamentos do gabinete da 5ª Procuradoria Criminal, compreendem 03 (três) microcomputadores,
03 (três) impressoras.

10. Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional
- Lei Orgânica do MPRR – Lei Complementar nº 3/1994;
- Regimento Interno da CGMP – Resolução CSMP nº 1/2016.
Constam, ainda, normatizações pontuais nas resoluções abaixo:
- Resolução CPJ nº 8/2011 (Magistério);
- Resolução nº 4/2008 (Residência na comarca);
- Resolução nº 5/2010 (Plantão);
- Resolução CSMP nº 2/2010 (Relatórios Eletrônicos da Atividade Funcional);
- Resolução nº 6/2008 (Procedimento Investigatório Criminal);
- Resolução CPJ nº 4/2016 (Inquérito Civil);
- Resolução PGJ nº 4/2014 (Procedimento Preparatório Eleitoral).

11. Procedimentos Disciplinares

11.1. Espécies de procedimentos investigatórios prévios: Reclamação Disciplinar e Sindicância. Tal
nomenclatura consta no RI da CG e está adequada às Tabelas Unificadas de Corregedoria. Na LC ainda não foi
alterada. Existe uma comissão criada para atualizar a legislação institucional.
11.2. Espécies de procedimentos disciplinares: Procedimento Administrativo Disciplinar.
11.3. Sistema de controle interno sobre as decisões disciplinares e aplicação de penalidade: A CorregedoriaGeral realiza um controle de instauração e acompanhamento de processos em arquivo World, salvo no ambiente
de rede, constando todas as informações necessárias e os principais trâmites, com resumo da decisão, aplicação
da pena e final arquivamento, incluindo pasta virtual dos processos individualizados com os atos, decisões e o
processo integralmente escaneado.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedora-Geral). “A Corregedoria-Geral realiza um controle de instauração e
acompanhamento de processos em arquivo BROffice/LibreOffice Writer, salvo em ambiente de rede.
O esclarecimento diz respeito, tão somente, a utilização de softwear livres, normatizado para uso exclusivo no âmbito
do Ministério Público do Estado de Roraima.”
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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:

Reclamação Disciplinar – Nº
007/2016

Nome do investigado: JEANNE CHRISTINE DE ANDRADE SAMPAIO.
Objeto: Promotora de Justiça que deu ensejo a excesso de prazo em procedimentos parados na Promotoria de Justiça.
Deliberação do Conselho Superior para encaminhamento à Egrégia Corregedoria-Geral do Ministério Público de
Roraima. (Art. 59, XII c/c 152 e seguintes, da Lei Orgânica local.
Data de conhecimento dos fatos pela CG: 19.09.2016.
Principais andamentos processuais: Instaurado. Juntada dos documentos pertinentes ao caso. Aguardando abertura
de vista à Reclamada.
Constatação: Uma análise horizontal dos elementos constantes dos autos indicam, em tese, inércia ou excesso e prazo
em vários procedimentos extrajudiciais.
Observações: Digitalização dos autos – OK
Data da instauração:

22.11.2016

Sugestões de providências da Corregedoria Nacional: Instauração de RD para acompanhamento da apuração na
origem.
2 – Número de registro e classe:

Peças de Informação – PA nº
014/2013-PGJ (natureza criminal –
suposto crime de injúria)

Ao compulsar autos das Peças de Informação – PA nº 014/2013-PGJ (natureza criminal – suposto crime de injúria),
constatou-se a aplicação de pena, em 17 de abril de 2013, de admoestação verbal ao promotor de Justiça Ulisses
Moroni Júnior no bojo do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2013
O art. 153 da LCE nº 003/1994 (LO do MPRR) dispõe que "A pena de admoestação verbal será aplicada
reservadamente, no caso de negligência no cumprimento dos deveres do cargo previstos no artigo 59 desta Lei e não
constará da ficha funcional do infrator."
Contudo, causa espécie a existência de indigitada pena na Lei Orgânica do MPRR, por se tratar de sanção claramente
heterodoxa que contraria a teleologia do próprio sistema disciplinar, visto que, ao fim e ao cabo, não cumpre sua
finalidade preventiva e retributiva.
Data da instauração:

-

Sugestões de providências da Corregedoria Nacional: Sendo assim, mostra-se recomendável a revogação da pena de
admoestação verbal, não só por sua ineficácia, como por sua desnecessidade em face da existência de pena de
advertência, que, como cediço, aplica-se, no âmbito das demais leis orgânicas, à hipótese descrita no art. 153.
Sugestão de modificação do prazo de prescrição de seis meses: Prazo prescricional extremamente exíguo, o que tem
impedido, na prática, a não apuração de eventual responsabilidade de membros, como indicou a análise dos seguintes
autos: Procedimento Preliminar nº 009/2014-CGMP e Procedimento Preliminar nº 007/2014-CGMP.
Portanto-se, afigura-se recomendável a elevação do prazo prescricional mínimo para pelo menos um ou dois anos,
como dispõe a maior parte das leis orgânicas.
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11.5. Exame das representações, procedimentos investigatórios e procedimentos disciplinares arquivados:
Conforme anexo. Os processos investigatórios e procedimentos disciplinares arquivados nos últimos dois anos
são:
Ano de 2014
Procedimento Preliminar nº 002/2014;
Procedimento Preliminar nº 006/2014;
Procedimento Preliminar nº 007/2014;
Procedimento Preliminar nº 008/2014;
Procedimento Preliminar nº 009/2014;
Procedimento Preliminar nº 010/2014;
Ano de 2015
Procedimento Preliminar nº 001/2015;
Procedimento Preliminar nº 002/2015;
Procedimento Preliminar nº 003/2015;
Ano de 2016
Procedimento Preliminar nº 001/2016;
Reclamação Disciplinar nº 002/2016;
Reclamação Disciplinar nº 003/2016;
Reclamação Disciplinar nº 004/2016.

Observações: 1) O novo Regimento Interno da CGMP foi aprovado em 18/04/2016, sendo, a partir de então,
regulamentadas as classes processuais da Corregedoria-Geral, e criando a Reclamação Disciplinar. Não houve
instauração de sindicância e processo administrativo disciplinar nos últimos dois anos; 2) Sugestão de revogação da
pena de admoestação verbal - Ao compulsar autos das Peças de Informação – PA nº 014/2013-PGJ (natureza
criminal – suposto crime de injúria), constatou-se a aplicação de pena, em 17 de abril de 2013, de admoestação
verbal ao promotor de Justiça Ulisses Moroni Júnior no bojo do Processo Administrativo Disciplinar nº
001/2013.O art. 153 da LCE nº 003/1994 (LO do MPRR) dispõe que "A pena de admoestação verbal será aplicada
reservadamente, no caso de negligência no cumprimento dos deveres do cargo previstos no artigo 59 desta Lei e
não constará da ficha funcional do infrator." Contudo, causa espécie a existência de indigitada pena na Lei
Orgânica do MPRR, por se tratar de sanção claramente heterodoxa que contraria a teleologia do próprio sistema
disciplinar, visto que, ao fim e ao cabo, não cumpre sua finalidade preventiva e retributiva. Sendo assim, mostrase recomendável a revogação da pena de admoestação verbal, não só por sua ineficácia, que, como cediço,
aplica-se, no âmbito das demais leis orgânicas, à hipótese descrita no art. 153. Sugestão de modificação do
prazo de prescrição de seis meses - Prazo prescricional extremamente exíguo, o que tem impedido, na prática, a
não apuração de eventual responsabilidade de membros, como indicou a análise dos seguintes autos:
Procedimento Preliminar nº 009/2014-CGMP e Procedimento Preliminar nº 007/2014-CGMP. Portanto-se,
afigura-se recomendável a elevação do prazo prescricional mínimo para pelo menos um ou dois anos, como
dispõe a maior parte das leis orgânicas.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedora-Geral). “ O Ministério Público do Estado de Roraima criou uma comissão
para estudos e elaboração de projeto de atualização da Lei Orgânica, sendo um dos temas de mudança a exclusão da
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pena de admoestação verbal, bem como modernização no processo administrativo disciplinar, alterando os prazos
prescricionais, dentre outros.
De qualquer sorte, esta Corregedoria-Geral encaminhou solicitação à referida comissão para alterar estes pontos,
especificamente”.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). Após acurada análise do Relatório Preliminar de Inspeção realizada pela diligente
equipe desta Corregedoria Nacional, foi constatada apenas algumas impropriedades textuais e pequenas atualizações
na legislação

institucional, verbi grafia, a pena de admoestação verbal; o prazo de prescrição de eventual

responsabilidade de membros, e, a distinção ontológica entre os cargos das Promotorias de Justiça e os cargos da
Procuradoria de Justiça. Em sendo assim, como já espreitado pela Comissão de Inspeção desta Corregedoria Nacional
(fis. 6), foi designada através da Portaria n°301, de 06 de maio de 2016, a Comissão de Revisão e Atualização da Lei
Orgânica do Ministério Público do Estado de Roraima (cópia da Portaria em anexo), constituída por 4 (quatro) Membros
e 1 (um) servidor, justamente para efetuar a revisão e a atualização da legislação institucional, tomando-a uma
legislação moderna, eficiente e harmônica com as demais leis orgânicas dos demais entes federados e do próprio
Conselho Nacional. Dessarte, todas as sugestões/recomendações constantes no Relatório Preliminar de Inspeção, serão
devidamente observadas por este Órgão Ministerial e estão em sintonia com a concepção administrativa desta
Procuradoria-Geral de Justiça, constando, inclusive, como uma das diretrizes prevista no Plano Anual de Atuação do
MPRR.

12.

Estágio Probatório

1. Forma do acompanhamento (físico ou eletrônico): Físico.
2.Periodicidade do acompanhamento e da resposta: O acompanhamento é mensal, com envio de peças ministeriais pelos
membros, contagem de tempo provável de vitaliciamento, relatórios de estatística, publicações, dentre outros.
Semestralmente é realizada uma análise do período na qual consta a avaliação das ocorrências, atribuição de conceito e
eventuais determinações e recomendações da Corregedoria-Geral.
3. Atribuição de conceitos: Os conceitos são atribuídos semestralmente, como conclusão da análise realizada, podendo
ser escalonados em: ÓTIMO, MUITO BOM, BOM, REGULAR e INSUFICIENTE. O Regimento Interno, em seu art. 37, prevê
que nos casos de atribuição dos conceitos gerais REGULAR ou INSUFICIENTE, deverá ser instaurada Sindicância ou
Processo Administrativo Disciplinar.
4. Avaliação psicológica ou psiquiátrica dos membros em estágio probatório: não é realizada
5. Inspeção pessoal dos membros em estágio probatório: não é realizada
6. Acompanhamento da participação dos membros em estágio probatório em Plenários do Tribunal do Júri: não é
realizado.
7. Controle de causas suspensivas de vitaliciamento: é realizado durante o estágio probatório.
8. Procedimento para impugnação ao vitaliciamento (fluxo): O Corregedor-Geral, três meses antes de decorrido o
período de dois anos do estágio probatório, remeterá ao Conselho Superior relatório circunstanciado sobre a atuação
pessoal e funcional do Promotor de Justiça, concluindo fundamentadamente pela confirmação ou não do mesmo na
carreira.
Os membros do Conselho Superior do Ministério Público e do Colégiode Procuradores poderão impugnar, por escrito e
motivadamente.
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9. Exame dos procedimentos de acompanhamento do estágio probatório:
Atualmente, constam em andamento os seguintes processos de Estágio Probatório:
Processo de Estágio Probatório n° 001/2015;
Processo de Estágio Probatório n° 002/2015.
Os processos finalizados nos últimos dois anos são:
Processo de Estágio Probatório n° 002/2013;
Processo de Estágio Probatório n° 003/2013;
Processo de Estágio Probatório n° 004/2013;
Processo de Estágio Probatório n° 005/2013;
Processo de Estágio Probatório n° 006/2013;
Processo de Estágio Probatório n° 007/2013;
Processo de Estágio Probatório n° 001/2014.
10. Participação da Corregedoria-Geral no curso de formação dos membros: Não.
11. Observações: arts. 33 a 42 do Regimento Interno da CGMP e arts. 40 e 41 do Regimento Interno do CSMP.

São dois (dois) membros em estágio probatório, que tomaram posse em 07.05.2015 e 30.06.2015. O quadro
total de membros do Ministério Público é de 46 (quarenta e seis) membros: 36 (trinta e seis) Promotores de
Justiça e dez (10) Procuradores de Justiça.
A Lei Complementar n.° 03/1994, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Roraima, trata
do estágio probatório no seu Capítulo IV – “Da Carreira” –, Seção III – “Do Estágio Probatório” – mais
especificamente nos artigos 111 e 112. 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, no término desse período, confirmado ou
não na carreira” (artigo 111, “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 seu desempenho funcional.
(parágrafo único do artigo 111). O Corregedor-Geral do Ministério Público, três meses antes de decorrido o
biênio, remeterá ao Conselho Superior do Ministério Público relatório circunstanciado sobre atuação pessoal e
funcional dos Promotores em estágio, concluindo, fundamentadamente, pela sua confirmação ou não, com base
nos seguintes requisitos: I – idoneidade moral, II – disciplina, III – dedicação ao trabalho e IV – eficiência no
desempenho das funções (artigo 112, incisos). Se a conclusão do relatório for desfavorável à confirmação, o
Conselho Superior do Ministério Público ouvirá, no prazo de dez dias, o Promotor interessado, que exercerá
ampla defesa, podendo requerer provas e assistir à sessão de julgamento (artigo 112, § 1°). 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 interessado pelo prazo de trinta minutos, decidirá pelo voto de 2/3 (dois
terços) de seus membros, excluído da votação o Corregedor-Geral (artigo 112, § 2°). 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 (artigo 112, § 3°). O
prazo para impugnação será de quinze dias a contar do recebimento do relatório pelo Conselho Superior, ou de
sua cópia pelo membro do Colégio de Procuradores, a quem será entregue, mediante recibo, enviada pelo
Procurador-Geral de Justiça, aplicando-se, no que couber, os parágrafos anteriores, inclusive quanto à vedação
do direito de voto ao impugnante (artigo 112, § 4°). Durante a tramitação do procedimento de impugnação, por
iniciativa de Procurador de Justiça ou do Corregedor-Geral e deliberação do Conselho Superior, suspende-se o
exercício funcional do membro do Ministério Público, sem prejuízo de sua remuneração, contando-se, para
todos os efeitos, o tempo de afastamento em caso de vitaliciamento (artigo 112, § 5°). O Conselho Superior do
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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 (artigo 112, § 6°). O Procurador-Geral de Justiça
comunicará, no prazo de cinco dias, ao Colégio de Procuradores, a decisão do Conselho Superior contrária à
confirmação do Promotor de Justiça para efeito de exoneração deste (artigo 112, § 7°).
O Regimento da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Roraima (Resolução n.° 001/2016-CSMP),
por seu turno, também regulamenta o estágio probatório dos membros do Ministério Público. Consta do
referido ato normativo, no Capítulo I – “Dos Processos de Avaliação” –, Seção I – “Das Disposições Gerais” –, que
os membros do Ministério Público “serão avaliados mediante a instauração e tramitação de processos de Estágio
Probatório, Correição e Inspeção, tendo por base os princípios de eficiência, eficácia e efetividade, bem como os
valores da identidade funcional do Ministério Público” (artigo 33, “caput”). Além dos deveres dos membros
estipulados em lei, serão observados os seguintes critérios: a) planejamento e organização do trabalho,
considerando os prazos e as necessidades; b) zelo pela conservação dos bens materiais e equipamentos; c)
participação em cursos e treinamentos disponibilizados pela Instituição; d) senso de economia e combate de
desperdícios; e) comprometimento com a identidade e metas institucionais, bem como envolvimento e
viabilização das ações propostas em projetos previstos no Planejamento Estratégico; f) compartilhamento do
conhecimento e auxílio aos membros e servidores da Instituição; g) contribuição para o aperfeiçoamento do
sistema automatizado do Ministério Público; h) articulação junto a outras instituições formando uma rede de
relacionamento vinculada a sua área de atuação em prol dos interesses do Ministério Público; i)
desenvolvimento e manutenção de boas práticas (artigo 33, incisos). A fiscalização e a avaliação dos resultados
das metas institucionais dos órgãos da administração e dos órgãos auxiliares da atividade funcional serão
realizadas com base nos princípios de eficiência, eficácia, efetividade e dos valores da identidade institucional do
Ministério Público, atinentes às atribuições correspondentes a cada órgão (artigo 34). A avaliação da análise das
peças e manifestações processuais deverá ter como base os seguintes critérios: I – conteúdo jurídico: capacidade
de utilização da legislação, jurisprudência e doutrina adequadas aos casos concretos e de domínio dos conceitos
e institutos jurídicos; II – poder de convencimento: capacidade de persuasão do leitor, aplicação lógica e
proporcional do discurso ao pedido e utilização de argumentos consistentes e coerentes; III – adequação técnica:
capacidade de utilização da qualidade técnica processual adequada a cada situação concreta, com observância
das suas condições específicas; IV – forma gráfica: capacidade de apresentação das manifestações com nitidez,
com linhas e parágrafos adequados no preparo das peças processuais, oferecendo boa impressão visual e
estética; V – qualidade da redação: capacidade de domínio da língua portuguesa, utilização de linguagem
simples, denotando concisão e clareza na redação, bem como a correta grafia, concordância verbal, nominal, etc.
(artigo 35, incisos). Os relatórios emitidos nos processos de avaliação atribuirão um dos seguintes conceitos:
ótimo, muito bom, bom, regular e insuficiente (artigo 36). Nos casos em que forem atribuídos em definitivo ao
membro do Ministério Público avaliado os conceitos gerais regular ou insuficiente, poderá ser instaurada
sindicância ou processo administrativo disciplinar, nos termos do Regimento Interno da Corregedoria-Gral (artigo
37).
Em relação ao estágio probatório propriamente dito, na Seção II, consta que a Corregedoria-Geral fará instaurar
processo de acompanhamento durante o biênio de prova, mediante publicação de portaria e organização dos
assentamentos funcionais do membro do Ministério Público, no qual deverão constar nome do Promotor de
Justiça, classificação no concurso e nota de aprovação em cada disciplina, número e data do ato de nomeação,
data da publicação oficial, data da posse no cargo, designações, controle do recebimento das peças, e qualquer
outro dado, documento ou trabalho relacionado com sua atuação judicial ou extrajudicial que possa interessar à
verificação do cumprimento dos requisitos necessários à confirmação na carreira (artigo 38, “caput”). O
Promotor de Justiça em estágio probatório remeterá mensalmente à Corregedoria-Geral, a contar da data de
entrada em exercício, relatório de suas atividades funcionais, bem como cópias de trabalhos jurídicos até o
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número máximo de 05 (cinco) peças (artigo 38, § 1°). A Assessoria Jurídica da Corregedoria-Geral receberá os
documentos e fará os registros, providenciando os documentos necessários à instauração do processo de estágio
probatório, secretariando e instruindo (artigo 38, § 2°). A Assessoria Jurídica fará o controle do tempo de efetivo
exercício do Promotor de Justiça em estágio probatório, para fins de vitaliciamento, comunicando o CorregedorGeral quando faltarem três meses para o decurso do biênio (artigo 38, § 3°). Não são computados como sendo
de efetivo exercício, para fins de vitaliciamento, os afastamentos do membro do Ministério Público decorrente
de: I – licenças: a) para tratamento de saúde; b) por motivo de doença em pessoa da família; c) para repouso à
gestante; d) paternidade; e) para casamento; f) por luto; g) por adoção; II – férias, recesso e folga de plantão; III –
trânsito decorrente de remoção ou promoção; IV – convocação para serviços obrigatórios por lei; V –
disponibilidade remunerada; VI – prisão provisória, da qual não resulte processo ou sentença condenatória
transitada em julgado (artigo 38, § 4°, incisos). Durante o estágio probatório, o membro do Ministério Público
deverá comunicar ao Corregedor-Geral a ocorrência de quaisquer afastamentos (artigo 38, § 5°). A avaliação dos
Promotores de Justiça em estágio probatório dar-se-á, dentre outras formas, por meio de análise dos relatórios
estatísticos mensais, dos trabalhos e peças encaminhadas à Corregedoria-Geral, correições, inspeções, visitas e
inspeções permanentes encaminhadas pelos Procuradores de Justiça (artigo 39, “caput”). Ao final de cada
semestre, a Corregedoria-Geral fará uma análise do período considerando os seguintes itens: a) dados gerais:
nome, residência e informações sobre o local de atuação, designações, licenças, férias, afastamentos, plantões
realizados no período; b) produtividade segundo os relatórios estatísticos; c) pontualidade e cumprimento das
obrigações legais e das determinações e recomendações dos órgãos da Administração Superior; d) qualidade das
manifestações processuais; e) resultado de inspeção permanente, visita de inspeção, correição, reclamação e
elogio; f) participação em cursos, seminários, encontros e similares (artigo 39, § 1°). A análise semestral deverá
conter conclusão e avaliação, especificando as eventuais impropriedades constatadas, determinações e
recomendações (artigo 39, § 2°). A análise das peças e manifestações processuais realizada pelo PromotorCorregedor deverá ser mensal e, após aprovação do Corregedor-Geral, incluídas as considerações na análise
semestral (artigo 40, “caput”). A frequência de aproveitamento e participação em cursos, encontros, simpósio e
similares de aperfeiçoamento funcional será encaminhada pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
– CEAF à Corregedoria-Geral, mensalmente, para efeitos de instrução do procedimento de Estágio Probatório
(artigo 41). O Corregedor-Geral, três meses antes de decorrido o período de dois anos do estágio probatório,
remeterá ao Conselho Superior relatório circunstanciado sobre atuação pessoal e funcional do Promotor de
Justiça, concluindo fundamentadamente pela confirmação ou não dos mesmos na carreira (artigo 42, “caput”). O
relatório de que trata o “caput” deste artigo observará os seguintes requisitos: idoneidade moral, disciplina,
dedicação ao trabalho e eficiência no desempenho das funções (artigo 42, § 1°). Se o relatório concluir pelo não
vitaliciamento, o membro poderá ser suspenso do seu exercício funcional até definitivo julgamento (artigo 42, §
2°). Retornando o processo do Conselho Superior, com a decisão de confirmação na carreira, a CorregedoriaGeral continuará acompanhando as atividades até que o Promotor de Justiça complete o tempo de dois anos de
efetivo exercício, devendo ser certificado nos autos a conduta e eventual instauração de processo disciplinar
(artigo 42, § 3°). Concluído o prazo de estágio probatório, o processo será encaminhado ao Presidente do
Conselho Superior para publicação de portaria que confirma o membro na carreira, declarando-o vitalício (artigo
42, § 4°). Com todos os atos praticados, o processo deverá ser arquivado na Corregedoria-Geral (artigo 42, 5°).
Não há previsão na legislação de regência – Lei Complementar n.° 03/94 e Resolução n.° 01/2016 – da realização
de inspeções/correições nos Promotores de Justiça em estágio probatório. Estes, os Promotores de Justiça em
estágio probatório, foram inspecionados em razão do calendário geral de inspeção. Transcreve-se, a título de
exemplo, as conclusões gerais de relatório de visita de inspeção em cargo titulado por Promotor de Justiça em
estágio probatório (Promotoria de Justiça de São Luiz do Anauá):
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“A presente análise se refere a primeira avaliação parcial de estágio probatório do Doutor Antônio Carlos
Scheffer Cezar, abrangendo o período compreendido entre Maio/2015 e Outubro/2015.
A adequação técnica é boa, contudo, deve se atentar para o correto endereçamento ao juízo, sem a
necessidade de se utilizar a expressão ‘vara única’, bastando apenas ‘juiz ou juíza de direito’, mormente
porque é cediço que na referida Comarca existe apenas uma vara que concentra matérias como crime, cível,
família, infância etc.
A escrita é adequada, não há erros na parte ortográfica e gramatical. Contudo, foi verificado o uso de palavras
repetidas muito próximas ao mesmo parágrafo, mas não chegam a prejudicar a compreensão do texto.
Em conclusão, esta Corregedoria-Geral atribui, diante da análise realizada, o conceito muito bom à atuação
desenvolvida pelo Promotor de Justiça Substituto Dr. Antônio Carlos Scheffer Cezar.”

A Corregedoria-Geral conta com a assessoria de um Promotor de Justiça, que atua de forma cumulativa com as
suas atribuições originárias. Não há a figura do Subcorregedor-Geral. A substituição do Corregedor-Geral é
exercida por Procurador de Justiça designado pelo Procurador-Geral.
Não se faz sensível, ao longo do estágio probatório, obrigatoriedade, de natureza normativa, no sentido de que o
Promotor de Justiça em estágio probatório tenha que, efetivamente, durante o biênio, realizar trabalhos de
plenário no chamado Tribunal do Júri.
Não há, no histórico do Ministério Público do Estado de Roraima, 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 estágio de adaptação, com protagonismo/supervisão da Corregedoria-Geral.

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° 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.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedora-Geral). 1. “Esta Corregedoria-Geral acata a sugestão
e compromete-se a elaborar projeto de alteração do Regimento Interno com as alterações
recomendadas e levará ao E. Conselho Superior do Ministério Público para aprovação, no primeiro
bimestre do ano de 2017”; 2. “Esta Corregedoria-Geral concorda com a sugestão e comprometese a levar a apreciação da Procuradoria-Geral de Justiça para estudar a melhor forma de viabilizar
a referida recomendação, tendo em vista que o quadro do Ministério Público dispõe de um
profissional da área da psicologia para atender as demandas de apoio às atividades finalísticas”; 3.
“Esta Corregedoria-Geral acata a sugestão e compromete-se a incluir no planejamento de
inspeção/correição as promotorias cuja atuação conste promotores de justiça em estágio
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probatório.”

13. Correições e Inspeções
13.1. Inspeções (regulamentação interna e periodicidade): A Lei Orgânica prevê, para as Promotorias de Justiça
do Interior, que a Visita de Inspeção deverá ser trimestral, para acompanhamento da situação funcional, não
fazendo previsão para as Promotorias da Capital. O Regimento Interno da CGMP prevê a realização de
Correições e Inspeções durante o mandato do Corregedor-Geral. Art. 57, §3º, do Regimento Interno da CGMP.
13.2. Correições (regulamentação interna e periodicidade): A Lei Orgânica prevê a realização anual de Correição
Ordinária em todas as Promotorias de Justiça do Interior e da Capital (art. 146, parágrafo único).
O Regimento Interno da CGMP prevê a realização de Correições e Inspeção durante o mandato do CorregedorGeral. Art. 57, §3º, do Regimento Interno da CGMP.
13. 3. Metodologia de planejamento das inspeções e correições (sistema eletrônico, relatório preliminar, etc):
O planejamento das Inspeções e Correições é realizado no início de cada ano, de acordo com o cronograma
especificado no ano anterior, estabelecendo o objeto de análise, a forma, se virtual ou física, elaboração de
modelos, reuniões com a equipe e verificação de necessidade de viagens e apoio administrativo e tecnológico.
O Regimento Interno prevê a elaboração de relatório preliminar, do qual a unidade inspecionada/correicionada
poderá apresentar esclarecimentos, justificativas e informações no prazo de quinze dias. A partir de então
elabora-se o relatório conclusivo com a análise, constatação de impropriedades, avaliação e conceito, e
eventuais recomendações e determinações.
13.4. Acesso a sistema de controle e registro dos feitos judiciais e extrajudiciais:
Os sistemas de verificação são:
- Sispro: gerencia a entrada e saída de feitos judiciais, com a inclusão de tramitações nas Promotorias da
Capital;
- Sisproweb: gerencia a entrada e saída de feitos judiciais, com a inclusão de tramitações nas Promotorias
do Interior e Procuradorias de Justiça; gerencia o cadastro e tramitações dos feitos extrajudicias em todas
as Promotorias da Capital e Interior, Procuradorias de Justiça e Conselho Superior; gerencia os
expedientes administrativos de todo o Ministério Público;
- Projudi: sistema do Poder Judiciário para os feitos virtuais das Varas Cíveis, Juizados Especiais, e
implantado, desde outubro deste ano, nas Varas Criminais, Juizados da Violência Doméstica e Varas da
Infância e Juventude; excluindo, apenas, a atuação de 2º Grau de Jurisdição.
13.5. 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.):
São objetos de análise, por ocasião das correições e inspeções:
- residência na comarca;
- verificação quantitativa de entrada e saída de processos judiciais, inquéritos policiais e outros
procedimentos administrativo, por membro lotado na Promotoria, bem como saldo remanescente;
- verificação qualitativa, por amostragem, das manifestações do membro lotado na Promotoria;
- atendimento ao expediente interno e forense;
- cumprimento de prazos processuais;
-organização de pastas e livros obrigatórios;
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- processos judiciais, inquéritos policiais e procedimentos extrajudiciais de qualquer natureza, bem como
outros cujo exame se tornar necessário;
- sistemas eletrônicos de registro e distribuição de processos judiciais, inquéritos policiais, procedimentos
extrajudiciais e de atendimento, bem como a conferência parcial ou total de registros de movimentos;
- outros documentos ou papéis de qualquer natureza, físicos ou virtuais, que digam respeito às atividades
funcionais.
A disciplina da atividade fiscalizatória dos membros do Ministério Público do Estado de Roraima encontra
referência na Lei Complementar n.° 003/1994, no capítulo que trata das “Do Regime Disciplinar” (Capítulo VI) da
Subseção I – “Das Correições”. Reza o artigo 143, incisos, do referido diploma legal que a atividade funcional dos
Promotores de Justiça está sujeita a: a) inspeção permanente, b) visitas 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 sujeitos à
correição (parágrafo único do artigo 143).
A inspeção permanente será procedida pelos Procuradores de Justiça, ao examinar os autos em que devam
oficiar (artigo 144). O Corregedor-Geral do Ministério Público, de ofício ou à vista das informações enviadas pelos
Procuradores de Justiça, fará aos Promotores de Procuradores de Justiça, oralmente ou por escrito, em caráter
reservado, as recomendações ou observações que julgar cabíveis, dando-lhes ciência dos elogios (artigo 144,
parágrafo único).
A visita de inspeção, realizada em caráter informal pelo Corregedor-Geral, será feita trimestralmente às
Comarcas do interior, para acompanhar a situação funcional dos Promotores de Justiça (artigo 145).
A correição ordinária será efetuada pelo Corregedor-Geral, 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 146, “caput”).
Anualmente, deverão ser realizadas as correições ordinárias em todas as Promotorias de Justiça das Comarcas do
Interior e nas Varas da Capital (artigo 146, parágrafo único).
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
147, “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 os
aspectos morais, intelectuais e funcionais dos Promotores de Justiça (§ 1° do artigo 147). 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 (§ 2° do artigo 147). Com base nas observações feitas nas
correições, o Corregedor-Geral poderá baixar instruções aos Promotores de Justiça (artigo 148).
Sempre que, em correição ou visita de inspeção verificar a violação dos deveres impostos aos membros do
Ministério Público, o Corregedor-Geral dará ciência ao faltoso e comunicará o fato de imediato, ao Conselho
Superior (artigo 149).
A Resolução do Conselho Superior do Ministério Público n.° 01/2016 – Regimento Interno da Corregedoria-Geral
do Ministério Público do Estado do Roraima, de 18 de abril de 2016, por sua vez, também disciplina a matéria no
Capítulo I – “Dos Processos de Avaliação” –, nas Seções III “usque” VII.
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A correição ordinária será efetuada, pessoalmente, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, auxiliado pelo
Promotor-Corregedor, pela Assessoria de Apoio e pela Chefia de Gabinete, destinando-se a verificar a
regularidade do serviço e a eficiência das atividades da Promotoria e do membro do Ministério Público,
adotando ou orientando medidas preventivas ou saneadoras, bem como encaminhando providências em face de
eventuais problemas constados (artigo 43).
O Corregedor-Geral divulgará mediante “internet”, “intranet” e imprensa oficial o cronograma das correições
ordinárias e a indicação dos respectivos locais, com antecedência mínima de trinta dias (artigo 44, “caput”). As
correições ordinárias serão comunicadas ao membro diretamente interessado, com antecedência mínima de 15
(quinze) dias da data do início dos trabalhos (artigo 44, § 1°). Por ordem do Corregedor-Geral, a Secretaria da
Corregedoria autuará a designação da correição, constando do procedimento: a) portaria, b) relação dos ofícios
expedidos, c) cópia reprográfica da ficha funcional do Promotor de Justiça a ser correicionado, d) remessa à
Assessoria de Apoio (artigo 44, § 2°). A Assessoria de Apoio fará histórico da Promotoria de Justiça a ser
correicionada e de outros dados que permitam a aferição do desempenho do membro do Ministério Público,
passando a secretariar e instruir o processo (artigo 44, § 3°). A Assessoria de Apoio deverá proceder o
levantamento das designações, afastamentos, férias e plantões realizados pelo Promotor de Justiça a ser
correicionado, bem como as estatísticas dos processos judiciais e extrajudiciais oficiados pela Promotoria de
Justiça, no período pretérito à correição, conforme determinado pela portaria de instauração, o qual não deverá
ser inferior a três meses (artigo 44, § 4°). A instalação dos trabalhos de correição ordinária será efetuada pelo
Corregedor-Geral recebendo apoio direto do Promotor-Corregedor e da equipe de servidores designados para o
ato (artigo 45, “caput”). O Corregedor-Geral manterá contato com juízes, autoridades locais, representantes da
OAB, ficando, também, à disposição das partes ou de outros interessados que pretendam apresentar sugestões
ou formular reclamações acerca dos serviços prestados pela Promotoria de Justiça (artigo 45, § 1°). Em sendo
necessário, o Corregedor-Geral determinará que sejam reduzidas a termo as declarações dos informantes ou
reclamantes, bem como a realização de diligências cabíveis (artigo 45, § 2°). O Corregedor-Geral poderá realizar
audiência pública com objetivo de ouvir notícias, sugestões ou reclamações de representantes da comunidade
acerca do funcionamento da Promotoria de Justiça, visando o aperfeiçoamento dos serviços prestados (artigo 45,
§ 3°). O membro do Ministério Público sujeito à correição deve: a) dar ampla divulgação à portaria da correição,
afixando-a em locais apropriados da Promotoria de Justiça; b) apresentar ao Corregedor-Geral, no ato de
abertura da correição, relação completa dos membros do Ministério Público que, a qualquer título, estejam em
exercício na Promotoria de Justiça, bem como dos estagiários e auxiliares nela lotados; c) colocar à disposição do
Corregedor-Geral e da equipe de correição, na abertura dos trabalhos correicionais, processos judiciais,
inquéritos policiais, procedimentos extrajudiciais de qualquer natureza, livros, pastas e documentos físicos e
virtuais previamente requisitados, para exame; d) apresentar ao Corregedor-Geral os auxiliares e estagiários
(artigo 46, incisos). A ausência injustificada do membro do Ministério Público sujeito à correição constitui
infração a dever funcional, sujeitando-o às sanções disciplinares cabíveis (artigo 46, § 1°). O membro do
Ministério Público ausente poderá apresentar justificativa em até cinco dias contados da realização da correição
(artigo 46, § 2°). Serão objeto de exame: a) verificação quantitativa da entrada e saída de processos judiciais,
inquéritos policiais e outros procedimentos administrativos, por membro lotado na Promotoria, bem como saldo
remanescente; b) verificação qualitativa, por amostragem, das manifestações do membro lotado na Promotoria;
c) atendimento ao expediente interno e forense; d) cumprimento dos prazos processuais; e) organização das
pastas e livros obrigatórios; f) processos judiciais, inquéritos policiais e procedimentos extrajudiciais de qualquer
natureza, bem como outros cujo exame se tornar necessário; g) sistemas eletrônicos de registro e distribuição de
processos judiciais, inquéritos policiais, procedimentos extrajudiciais e de atendimento, bem como a conferência
parcial ou total de registros de movimentos; h) outros documentos ou papéis de qualquer natureza, físicos ou
virtuais, que digam respeito às atividades funcionais (artigo 47, incisos). Durante a correição serão verificadas as
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condições de trabalho e instalações da Promotoria de Justiça, fazendo-se as anotações devidas (artigo 48).
Concluída a correição, serão elaborados ata dos trabalhos e relatório preliminar, do qual deverá constar: i – a
denominação da Promotoria de Justiça correicionada; ii – o nome do Promotor de Justiça correcionado e de
todos que, eventualmente, estejam prestando serviços na Promotoria de Justiça correcionada; iii – o endereço
residencial do Promotor de Justiça correicionado; iv – nomes dos estagiários e auxiliares; v – as atribuições do
membro do Ministério Público correicionado; vi – o número de feitos judiciais e extrajudiciais em andamento e a
média diária de audiências a cargo do Promotor de Justiça correicionado; vii – o número aproximado de pessoas
atendidas mensalmente pelo Promotor de Justiça correicionado; viii – a análise da organização da Promotoria
quanto aos expedientes administrativo, judicial e extrajudicial; ix – a eficiência e pontualidade nos processos
judiciais e extrajudiciais; x – a qualidade das manifestações processuais; xi – a pontualidade e o cumprimento das
obrigações legais e das determinações e recomendações da Administração Superior; xii – as impropriedades
constatadas (artigo 49, incisos). Uma via da ata e do relatório preliminar deverá ser entregue ao membro do
Ministério Público correicionado, que terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar complementações,
justificativas ou comprovar as providências saneadoras que desejar (artigo 49, § 1°). Recebidas as
complementações, justificativas e comprovações das providências saneadoras, o Corregedor-Geral, com base no
que foi apurado, realizará Relatório Conclusivo, no qual deverá conter a avaliação, o conceito geral relativo ao
desempenho do Promotor de Justiça correicionado, bem como fará as determinações e recomendações que
entender necessárias ao aprimoramento dos serviços (artigo 49, § 2°). Será dada ciência pessoal no Processo de
Correição e encaminhado o Relatório Conclusivo mediante comunicação interna, para providências e
arquivamento na Promotoria (artigo 49, § 3°). O Promotor de Justiça que discordar da conclusão poderá, no
prazo de 05 (cinco) dias, solicitar, justificadamente, a reconsideração e a reavaliação do conceito atribuído,
cabendo ao Corregedor-Geral a decisão sobre o pedido (artigo 50, “caput”). Da decisão do Corregedor-Geral
poderá o Promotor de Justiça irresignado apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, razões de recurso ao Colégio de
Procuradores de Justiça, que atuará como instância recursal (artigo 50, parágrafo único). Na hipótese de
constatação de infração de dever funcional, o Corregedor-Geral determinará a instauração de procedimento
adequado, bem como ordenará as diligências necessárias à sua instrução (artigo 51). A realização da correição, a
avaliação e as orientações dadas pela Corregedoria-Geral serão anotadas na ficha funcional dos Promotores de
Justiça cujas atividades forma objeto de exame no curso da correição (artigo 52, “caput”). O relatório final da
correição será levado ao conhecimento do Conselho Superior (artigo 52, § 2°). Com fundamento nas observações
feitas na correição, o Corregedor-Geral poderá sugerir ao Procurador-Geral de Justiça a edição de recomendação
ou instrução, de caráter genérico e não vinculativo, aos Promotores de Justiça (artigo 53, “caput”).
A correição extraordinária será realizada, pessoalmente, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, de ofício,
por solicitação expressa do Procurador-Geral de Justiça ou dos demais órgãos da Administração Superior, ou,
ainda, por deliberação do Conselho Nacional 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) atos que revelem negligência no cumprimento
de seus deveres funcionais ou possam caracterizar procedimento incorreto (artigo 54, incisos). O CorregedorGeral, nas correições de que trata este artigo, poderá ser auxiliado pelo Promotor-Corregedor, pela Assessoria de
Apoio e pela Chefia de Gabinete (artigo 54, parágrafo único). Aplicam-se à correição extraordinária, no que
couber, as normas estatuídas para a correição ordinária (artigo 55, § 3°). Concluída e relatada a correição
extraordinária, o Corregedor-Geral poderá instaurar, se for o caso, sindicância ou processo administrativo
disciplinar próprio (artigo 56, “caput”). A conclusão da correição de que trata este artigo será encaminhada ao
órgão que lhe deu causa (artigo 56, parágrafo único).
A inspeção destina-se a verificar, independente de prévio aviso, a regularidade do serviço, a eficiência e a
pontualidade do membro do Ministério Público no exercício de suas funções, o cumprimento das obrigações
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legais e das determinações e recomendações da Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria-Geral, ou
apurar reclamações sobre abusos, erros ou omissões configuradores de falta disciplinar, mesmo que
informalmente levadas ao conhecimento dos órgãos da Administração Superior e quando conveniente (artigo 57,
“caput”). A inspeção poderá ser pessoal ou virtual (artigo 57, § 1°). A inspeção virtual será realizada por meio de
análise de espelhos ou impressões de sistemas eletrônicos, dos quais a Promotoria de Justiça esteja obrigada a
realizar registros, bem como tenha responsabilidade pela movimentação e controle da sua regularidade (artigo
57, § 2°). Nas Comarcas do interior, a visita de inspeção será feita semestralmente (artigo 57, § 3°). Aplicam-se à
inspeção, no que couber, as normas estatuídas para correição ordinária, resguardando-se a celeridade
processual (artigo 57, § 5°). Concluída e relatada a inspeção, o Corregedor-Geral poderá instaurar, se for o caso,
sindicância ou processo administrativo disciplinar próprio (artigo 58, § 2°).
O Corregedor-Geral, de ofício ou por determinação dos órgãos da Administração Superior, poderá realizar
inspeção nas Procuradorias de Justiça a fim de verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade
dos membros do Procurador de Justiça, no exercício de suas funções, bem como o cumprimento das obrigações
legais e das determinações da Procuradoria-Geral e da Corregedoria-Geral (artigo 59, “caput”). A inspeção nas
Procuradorias de Justiça será instaurada mediante portaria, divulgada em diário oficial, e comunicando-se ao
respectivo Procurador de Justiça, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias (artigo 59, § 1°). Para o trabalho
de inspeção, o Corregedor-Geral poderá ser auxiliado pelo Promotor-Corregedor, pela Assessoria e pela Chefia
de Gabinete (artigo 59, § 2°). O Corregedor-Geral, nas inspeções de que trata este artigo, deverá proceder o
levantamento estatístico dos processos judiciais e extrajudiciais oficiados pela Procuradoria de Justiça, no
período pretérito à inspeção, não inferior a três meses (artigo 59, § 3°). Serão objetos de análise a organização de
expedientes administrativos e judiciais, pontualidade em processos judiciais e extrajudiciais e participação em
sessões, reuniões e congêneres (artigo 59, § 4°). Em se constatando eventuais falhas no objeto da análise, será
oportunizado ao Procurador de Justiça inspecionado regularizá-las no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 59, § 5°). O
Procurador de Justiça que discordar da conclusão do relatório de inspeção poderá deduzir, no prazo de 05 (cinco)
dias, pedido de reconsideração, cabendo ao Corregedor-Geral a decisão sobre o pedido (artigo 59, § 6°). Da
decisão do Corregedor-Geral poderá o Procurador de Justiça irresignado apresentar, no prazo de 10 (dez) dias,
razões de recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça, que atuará como instância recursal (artigo 59, § 7°). O
Corregedor-Geral poderá propor ao Conselho Superior a redefinição ou redivisão das atribuições da Procuradoria
de Justiça inspecionada, bem como recomendações sobre eventuais falhas constatadas (artigo 59, § 8°). A
realização da inspeção, a conclusão e orientações serão anotadas na ficha funcional dos Procuradores de Justiça
(artigo 59, § 9°). O relatório de inspeção será remetido para conhecimento do Colégio de Procuradores de Justiça
(artigo 59, § 10).
A inspeção permanente será feita pelos Procuradores de Justiça ao oficiarem nos autos, por meio do
preenchimento de ficha de conceito, conforme modelo instituído pela Corregedoria-Geral, e pelo
encaminhamento conjunto de peças processuais que entenderem necessárias para avaliação (artigo 60,
“caput”). As inspeções permanentes remetidas pelos Procuradores de Justiça à Corregedoria-Geral conterão as
impressões que, relativamente a cada feito, tiverem quanto à eficiência, zelo e diligência com que atuou o
Promotor de Justiça no processo, bem como quanto ao valor jurídico dos trabalhos produzidos (artigo 60, § 1°). A
Chefia de Gabinete providenciará remessa a todos os Procuradores de Justiça formulário padrão para conceitos,
bem como a nominata dos Promotores de Justiça em estágio probatório (artigo 60, § 2°). As avaliações serão
registradas, comunicadas ao Promotor de Justiça interessado, e procedidas as anotações na ficha funcional
respectiva (artigo 60, § 4°). O Promotor de Justiça que obtenha, em qualquer dos itens avaliados, conceito
regular ou insuficiente poderá, no prazo de 15 (quinze) dias, formular pedido de reconsideração ao avaliador,
podendo juntar peças pertinentes ao processo examinado (artigo 60, § 5°). Se o pedido de reconsideração for
aceito pelo Procurador de Justiça, este atribuirá um novo conceito, remetendo os autos à Corregedoria-Geral
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para arquivamento (artigo 60, § 6°). Caso o Procurador de Justiça não reconsidere, poderá o Promotor de Justiça
irresignado apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, razões de recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça, que
atuará como instância recursal (artigo 60, § 7°). O Corregedor-Geral deverá, nos casos de conceito definitivo
regular ou insuficiente, fazer, em caráter reservado, as recomendações que julgar cabíveis, visando o
aprimoramento da atividade funcional do Promotor de Justiça ou, se for o caso, instaurar sindicância ou processo
administrativo disciplinar (artigo 60, § 8°).
Em relatório de correição ordinária, datado de 19 e 20 de setembro de 2016, examinado ao concreto – no 1°
cargo da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, titulado pela Doutora Jeanne Christine de Andrade Sampaio–
foi lançada a seguinte avaliação:
“Diante de todas as constatações verificadas por ocasião da Correição Ordinária, restou evidenciado que a
Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde – 1ª titularidade, encontra-se em situação parcialmente regular.
Das análises realizadas nos processos extrajudiciais, importante destacar que em um terço dos Inquéritos Civis
e Procedimentos Preparatórios instaurados verificou-se tramitação lenta, sendo constatado casos de lapso
temporal de quatro, oito ou dez meses entre o último e o penúltimo ato praticado e sem atos significativos no
processo.
Esta ocorrência merece atenção especial da Promotora de Justiça, no sentido de dar agilidade e impulsionar os
processos extrajudiciais instaurados, para maior efetividade de suas ações e garantindo resposta à sociedade
da função ministerial, e evitando-se, por outro lado, eventuais processos disciplinares no âmbito desta
Corregedoria-Geral e da Corregedoria Nacional do Ministério Público.
As impropriedades constatadas são, de forma geral, formais, verificando-se a necessidade de correção e
adoção de rotinas para minimizar as falhas detectadas, objetivando elevar a qualidade dos procedimentos e
serviços prestados pela Promotoria.
Em conclusão, esta Corregedoria-Geral atribui, diante da análise realizada por ocasião da Correição Ordinária
na Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde – 1ª titularidade, o conceito BOM à atuação desenvolvida pela
Promotora de Justiça Dra. Jeane Christine de Andrade Sampaio.”

Foram realizadas as seguintes inspeções/correições: ano de 2015: 37 (trinta e sete) inspeções nos cargos das
Promotorias de Justiça. No ano de 2016, 01 (uma) inspeção e 38 (trinta e oito) correições ordinárias nos cargos
das Promotorias de Justiça. Foram realizadas, ainda em 2016, 08 (oito) visitas de inspeção nos cargos da
Procuradoria de Justiça.
Por fim, é certo que foram inspecionados todos os cargos da Procuradoria de Justiça. Ocorre que, em casos tais,
por força do Regimento Interno da Corregedoria-Geral, o campo de cognição é restrito: a inspeção diz respeito
somente à regularidade administrativa dos serviços de distribuição e devolução de processos.

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 (e nem a
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Lei Complementar n.° 03/94), 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.
- Recomenda-se, no ponto, alterar o Regimento Interno da Corregedoria-Geral.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedora-Geral). “Esta Corregedoria-Geral acata a recomendação e
compromete-se a elaborar projeto de alteração do Regimento Interno com as alterações recomendadas e levará ao
E. Conselho Superior do Ministério Público para aprovação, no primeiro bimestre do ano de 2017”.

14. Resoluções do CNMP
14.1. Controle Externo da Atividade Policial (Res. nº 20/CNMP): No Estado, constam 14 (catorze) unidades para
as Visitas Técnicas a Estabelecimento Militar, 30 (trinta) unidades para as Visitas Técnicas às Delegacias
Estaduais, e 03 (três) unidades para as Visitas Técnicas de Medicina Legal e Perícia Criminal. Em consulta
realizada diretamente no sistema, constatou-se que não há formulários pendentes de preenchimento ou envio.
14.2. Interceptação telefônica (Res. nº 36/CNMP): A Corregedoria totaliza os dados do RAF – Relatório de
Atividade Funcional e preenche os dados solicitados pelo CNMP.
14.3. Cronograma de inspeções e correições (Res. nº 43/CNMP): A previsão e realização dos cronogramas das
Inspeções e Correições são feitas anualmente, com acompanhamento rotineiro, a fim de que possibilitem os
ajustes necessários devido a casos fortuitos.
Os cronogramas da previsão e do realizado, dos últimos dois anos, seguem anexo.
14.4. Inspeções em estabelecimentos prisionais (Res. nº 56/CNMP): No Estado, constam 06 (seis) unidades para
as Visitas Técnicas a Estabelecimento Penal. Em consulta ao sistema, não constam formulário pendentes de
envio.
14.5. Fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade
(Res. nº 67/CNMP): No Estado, consta uma unidade de internação e de semiliberdade fiscalizada: Centro Sócio
Educativo Homero de Souza Cruz/Boa Vista-RR. Em consulta ao sistema, não constam pendências.
14.6. Indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares (Res. nº 68/CNMP): A
Corregedoria-Geral realiza um controle de instauração de processos em ambiente de rede, constando todas as
informações necessárias e os principais trâmites, com resumo da decisão, aplicação da pena e final
arquivamento, incluindo pasta virtual dos processos individualizados com os atos, decisões e o processo
integralmente escaneado. Recentemente, com a alteração do seu Regimento Interno, a Corregedoria-Geral
passou a alterar a descrição da capa de todos os processos disciplinares, para incluir as datas do fato e os dados
relativos aos prazos prescricionais prováveis. Antes, o prazo era inserido nas capas, apenas, dos processos de
Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar. O prazo prescricional é anotado no SNI-ND do CNMP
14.7. Inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (Res. nº 71/CNMP): No
Estado, constam 04 (quatro) unidades de acolhimento institucional. Não constam pendências de preenchimento
e/ou envio dos formulários.
14.8. Controle do exercício do magistério (Res. nº 73/CNMP): A Resolução CPJ nº 008/2011 prevê que o
exercício da docência deverá ser comunicado pelo membro à Corregedoria-Geral, até os dias 15 de fevereiro e 31
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de julho de cada ano, informando o nome, a espécie e a localização dos estabelecimentos de ensino a que esteja
vinculado, o número de horas-aula, os dias da semana em que serão ministradas e os respectivos horários, bem
como a matéria a ser aplicada. Não existe sistema eletrônico para preenchimento e guarda dos dados, sendo
realizado mediante tabela, de acordo com as informações apresentadas pelos Membros. A Corregedoria-Geral
realiza o controle do cumprimento da Resolução, compila as informações e encaminha ao CNMP em
conformidade com o art. 4º da Resolução CNMP nº 73/2011.
14.9.Cadastro Nacional de Membros (Res. nº 78/CNMP): A 1ª fase foi concluída com a alimentação dos dados
básicos dos membros no sistema, processo que vem sendo revisado, mantido e monitorado pela Corregedoria
Geral do Ministério Público de Roraima. Ainda não foi desenvolvido WebService para atender a alimentação
automática dos dados do SCMMP, sendo realizado manualmente.
14.10. Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar (Res. Nº 136/CNMP): Todos os procedimentos
de natureza disciplinar em tramitação estão cadastrados no sistema.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedora-Geral). “As informações constantes neste item estão equivocadas,
referindo-se ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, pelo que esta Corregedoria-Geral solicita que sejam
alteradas para as informações do Ministério Público do Estado de Roraima”.

Observação: Em relação ao item em apreço, foi promovida a alteração pugnada pela unidade correicionada.

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: A Corregedoria-Geral mantem ficha funcional dos membros devidamente atualizada e
nela faz constar os assentamentos funcionais, as ocorrências de sua vida funcional, a entrega dos relatórios e
documentos de apresentação obrigatória, as avaliações recebidas por ocasião de Correições e Inspeções e os
títulos que o membro do Ministério Público julgou capazes de atestar seu mérito intelectual e cultura jurídica,
dentre outros. O Regimento Interno da CGMP prevê em seus arts. 29, 30 e 31, que a ficha funcional dos
membros do Ministério Público objetiva retratar a exata posição e evolução dos membros na carreira e permitir
a aferição do seu merecimento em qualquer ocasião, contendo as seguintes informações: a) identificação; b)
formação escolar; c) atividade docente; d) aprovação em concursos públicos; e) publicações técnico-jurídicas; f)
participação em cursos, encontros e similares; g) situação funcional; e h) avaliações. As fichas funcionais são
organizadas em sistema informatizado e os dados atualizados diariamente pela Corregedoria-Geral, a quem
cabe, com exclusividade, a alimentação, a inserção e a retirada de dados. A Corregedoria-Geral disponibiliza o
acesso da ficha funcional via intranet, para consulta, ao membro interessado mediante login e senha
individual. As atualizações e inserções de dados nas fichas funcionais decorrentes de requerimento do
interessado deverão estar comprovadas de documentação específica e autorizadas pelo Corregedor-Geral.
16.2. Expedição de atos, portarias e recomendações: Os Atos são destinados à regulamentação de
procedimentos funcionais e de administração da Corregedoria-Geral, e dependendo da abrangência e matéria,
são expedidos Atos Conjuntos da Procuradoria-Geral de Justiça e Corregedoria-Geral. As Portarias destinam-se à
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instauração de procedimentos administrativos, especialmente de estágio probatório, correições, inspeções,
sindicâncias, processo administrativo disciplinar, bem como ao disciplinamento de questões internas afetas à
Corregedoria-Geral. As Recomendações são orientações expedidas para o aprimoramento dos trabalhos, sem
caráter vinculativo, a órgão de execução, podendo ser expedidas nos relatórios de processo deestágio
probatório, correições e inspeções, ou expedidas em separado, por decisão em processos que tramitem na
Corregedoria-Geral, sendo vedada a realização de recomendação emProcedimento Administrativo Disciplinar. Os
Atos, Atos Conjuntos, Portarias e Recomendações de caráter geral são publicados no Diário da Justiça Eletrônico
(arts. 13, 14 e 16 do Regimento Interno da CGMP).
16.3. Controle de estagiários: Não tem atribuições. Os estagiários são controlados pela Procuradoria-Geral,
através da Coordenação de Estágios e Departamento de Recursos Humanos.
16.4. Controle disciplinar de servidores: Não tem atribuições. É realizado pela Procuradoria-Geral, através da
Comissão Permanente Disciplinar.
16.5. Manifestações nas autorizações de residência fora da comarca:
autorização para residir fora da comarca.

Atualmente não há membro com

16.6. Movimentação de quadro: A Corregedoria-Geral apresenta parecer prévio às remoções e promoções,
elaborando análise detalhada nos casos de critério por merecimento. Nos últimos dois anos foram elaborados
pareceres nos seguintes processos:
Ano 2015
Processo nº 026/2015 – PA/PGJ – Remoção por Permuta;
Processo nº 027/2015 – PA/PGJ – Remoção por Antiguidade;
Processo nº 028/2015– PA/PGJ – Remoção por Antiguidade;
Processo nº 029/2015 – PA/PGJ – Remoção por Antiguidade;
Processo nº 030/2015 – PA/PGJ – Remoção por Antiguidade;
Processo nº 031/2015 – PA/PGJ – Remoção por Antiguidade;
Processo nº 032/2015 – PA/PGJ – Remoção por Merecimento;
Processo nº 047/2015 – PA/PGJ – Remoção por Antiguidade.
Ano 2016
Processo nº 024/2016 – PA/PGJ – Remoção por Antiguidade;
Processo nº 025/2016 – PA/PGJ – Remoção por Merecimento;
Processo nº 026/2015– PA/PGJ – Remoção por Permuta.
16.7. Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº 74/CNMP: A
servidora Célia Maria Bombonati possui perfil de acesso ao Sistema CNMPInd, sendo a responsável por
consolidar todos os relatórios encaminhados mensalmente por cada membro através do Relatório Eletrônico e
alimentar o sistema Atuação Funcional. Referente à Atuação Administrativa, os dados são encaminhados pela
Procuradoria-Geral, para que a Corregedoria-Geral alimente anualmente o sistema (Atuação Administrativa –
CNMPInd).
16.8. Relatório anual da Corregedoria-Geral: Além do Relatório das Atividades da Corregedoria-Geral
encaminhado à CN-CNMP, é realizado um Relatório Anual Estatístico das Atividades das Procuradorias e
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Promotorias de Justiça, encaminhado até a segunda quinzena do mês de fevereiro ao Procurador-Geral de
Justiça.
16.9. Outras atividades exercidas pela Corregedoria-Geral:
- Controle do Plantão Ministerial: A Corregedoria-Geral realiza o controle do Plantão dos Membros do
Ministério Público do Estado de Roraima, elaborando, em conjunto com a Procuradoria-Geral de Justiça, a
escala do Plantão Ministerial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, fazendo publicar no Diário da Justiça
Eletrônico, enviando aos respectivos membros escaladose divulgando no site do MPE/RR. A compensação pelo
cumprimento do plantão também é controlada pela Corregedoria-Geral (Resolução CPJ nº 5/2010).
- Relatoria de Processos Extrajudiciais e de Termo de Ajustamento de Conduta perante o Conselho Superior:
O Corregedor-Geral, como membro nato do Conselho Superior do Ministério Público, possui incumbência de
relatar e apresentar voto das deliberações sobre a promoção de arquivamento de inquérito civil,
procedimentos preparatórios ou homologação de TAC's firmados pelas Promotoria de Justiça. Nos últimos dois
anos, foram relatados pela Corregedora-Geral 86 (oitenta e seis) procedimentos, constando 03 (três)
procedimentos pendentes para análise e elaboração de voto. Foram analisados 05 (cinco) TAC's, em seus
aspectos formais.

17. Proposições da Corregedoria Nacional

17.1. Quanto às atribuições e estruturas organizacionais. Considerando o quanto constatado na inspeção,
desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este item.
17.2. Quanto à estrutura de pessoal. Considerando o quanto constatado na inspeção, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item.
17.3. Quanto à estrutura física. Considerando o quanto constatado na inspeção, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item.
17.4. Quanto aos sistemas de arquivo. Considerando o quanto constatado na inspeção, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item.
17.5. Quanto à estrutura de Tecnologia da informação. Considerando o quanto constatado na inspeção,
desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este item.
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. Desnecessário 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) 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; e 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) 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.
desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.

Diante do que foi constatado,

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, desnecessário o encaminhamento
de proposições ao plenário do CNMP .

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 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
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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
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 Roraima 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 ou agravar o problema do esvaziamento das entrâncias iniciais.
Expedir DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Roraima para que: a) não
designe, como substituto, promotor que esteja com acúmulo de serviço, sendo que tal certificação deverá ser
fornecida pela Corregedoria do MPRR.
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.
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
Inspeção, 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 de Roraima 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, 24 de janeiro 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° 148, de 15 de agosto de 2016, instaurou o procedimento de correição nos órgãos de controle disciplinar
das unidades do Ministério Público do Estado de Rondônia, 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 0.00.000.000382/2016-47, para organização dos documentos. A execução da
correição ocorreu conforme seu planejamento e foi realizada nos dias 15 de dezembro de 2016, por um total de
05 (cinco) membros, a saber: o Procurador de Justiça do MP/RS - Dr. Armando Antônio Lotti, o Promotor de
Justiça do MPDFT - Luís 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 do Ministério Público, órgão orientador e fiscalizador da atuação e conduta dos membros
da Instituição, é dirigida pelo Corregedor-Geral. (Redação dada pela Lei Complementar nº 423, de 2008). O
Corregedor-Geral do Ministério Público será eleito dentre Procuradores de Justiça com pelo menos 2 (dois) anos
no cargo, pelo Colégio de Procuradores, para mandato de 2 (dois) anos. (Redação dada pela Lei Complementar nº
423, de 2008)
2.1. Atribuições. Segundo o artigo 48, da Lei Complementar 93, de 3 de novembro de 1993, incumbe ao
Corregedor-Geral do Ministério Público:
I - integrar o Colégio de Procuradores e o Conselho Superior do Ministério Público na qualidade de membro nato;
II - superintender os serviços da Corregedoria-Geral do Ministério Público, elaborar os quadros de antiguidade e organizar
os assentamentos relativos às atividades e à conduta de seus membros, coligindo todos os elementos necessários à
apreciação do merecimento de cada um;
III - orientar e fiscalizar os membros do Ministério Público de primeira instância no cumprimento de seus deveres e no
desempenho de suas atribuições;
IV - receber e selecionar os candidatos ao estágio, analisar os relatórios de suas atividades e folhas de frequência, proceder
as avaliações e aproveitamento destes, opinando nos pedidos de desligamento por iniciativa do Promotor de Justiça ou a
pedido;
V - instaurar sindicâncias e solicitar ao Conselho Superior ou ao Procurador-Geral a instauração de processo administrativo;
VI - realizar correições e inspeções;
VII - solicitar a designação de outros membros do Ministério Público para auxiliá-lo nas correições e inspeções ordinárias, ou
para realizá-las em caráter extraordinário;
VIII - relatar, sem direito a voto, os processos de habilitação ao concurso para ingresso na carreira do Ministério Público,
bem como remeter ao Conselho Superior relatório trimestral sobre a conduta pessoal e funcional dos membros em estágio
probatório;
IX - opinar sobre qualquer movimentação membros do Ministério Público a serem aprovadas pelo Procurador-Geral;
X - fazer recomendações, sem caráter vinculativo, a órgão de execução;
XI - elaborar o regimento interno da Corregedoria-Geral, submetendo-o à aprovação do Conselho Superior do Ministério
Público;
XII - inspecionar estabelecimentos policiais, carcerários e de internamento de incapazes, em qualquer Comarca do Estado;
XIII - desempenhar as atribuições que lhe forem delegadas pelo Procurador-Geral, bem como as determinadas pelo
Conselho Superior do Ministério Público;
XIV - realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório reservado ao Colégio de Procuradores de Justiça;
XV - propor ao Conselho Superior do Ministério Público o não vitaliciamento de membro do Ministério Público;
XVI - encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça os processos administrativos disciplinares
que incumbam a este decidir;
XVII - remeter aos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público, informações necessárias ao desempenho
de suas atribuições;
XVIII - 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;
XIX - instaurar, de ofício ou por provocação dos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público, processo
disciplinar contra Promotor de Justiça, presidindo-o e aplicando as sanções administrativas cabíveis.
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XX - examinar, em até 90 (noventa) dias, as informações e os relatórios encaminhados por Comissão da Assembléia
Legislativa relativos a denúncia ou reclamação apresentada por qualquer pessoa sobre irregularidade ou abuso cometido
por membro do Ministério Público, dando o encaminhamento que for de direito e instaurado, se for o caso, o devido
processo disciplinar, cujo ato de abertura será publicado no órgão oficial do Estado; (AC) (Incluído pela Lei complementar nº
469, de 2008) Vide Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4142 – Supremo Tribunal Federal
XXI - receber denúncia ou reclamação fundamentada apresentada por qualquer pessoa, ainda que anônima, sobre
irregularidade ou abuso cometido por membro do Ministério Público, dando o encaminhamento que for de direito e
instaurado, se for o caso, o devido processo disciplinar, cujo ato de abertura será publicado no órgão oficial do Estado; (AC)
(Incluído pela Lei complementar nº 469, de 2008) Vide Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4142 – Supremo Tribunal
Federal XXII - publicar no órgão oficial do Estado e manter disponível, na internet, a partir do dia 15 (quinze) de cada mês, a
relação dos inquéritos civis e dos procedimentos investigatórios não concluídos no prazo de 120 (cento e vinte) dias
contados da data de sua instauração, com o respectivo número, data de abertura e nome do membro do Ministério Público
responsável; (AC) (Incluído pela Lei complementar nº 469, de 2008) Vide Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4142 –
Supremo Tribunal Federal
XXIII - manter disponível na internet, a partir do dia 15 (quinze) de março de cada ano, relatório contendo as ações
ajuizadas por membro do Ministério Público no ano anterior, informações sobre sua tramitação processual, conforme
Anexo I desta Lei Complementar, e o resumo do dispositivo das sentenças prolatadas no ano anterior relativas a ações
propostas pelo Ministério Público em anos anteriores, na forma do Anexo II, bem como o percentual de ações impetradas
por membros do Ministério Público julgadas procedentes ou improcedentes, em cada
Comarca; (AC) (Incluído pela Lei complementar nº 469, de 2008) Vide Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4142 –
Supremo Tribunal Federal
XXIV - manter disponível na internet a relação dos processos em andamento em todas as Comarcas que, nos termos do
artigo 53, inciso XII e do artigo 55, inciso VIII, desta Lei Complementar não tenham sido devolvidos no prazo legal, com
pareceres ou manifestações
cabíveis, identificado a espécie e o número do feito, o nome das partes, salvo nos casos de segredo de justiça, e a data de
recebimento dos autos. (AC) (Incluído pela Lei complementar nº 469, de 2008) Vide Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
4142 – Supremo Tribunal Federal
§ 1º. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias previsto no inciso XX do caput deste artigo, sem decisão final do CorregedorGeral, a denúncia e o respectivo processo disciplinar serão encaminhados, na situação em que se encontrarem, ao Conselho
Nacional do Ministério Público.
(AC) (Incluído pela Lei complementar nº 469, de 2008) Vide Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4142 – Supremo
Tribunal Federal
§ 2º. Serão encaminhados ao Conselho Nacional do Ministério Público: (AC) (Incluído pela Lei complementar nº 469, de
2008) Vide Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4142 – Supremo Tribunal Federal
I - o processo disciplinar instaurado em razão das denúncias e reclamações a que se referem os incisos XX e XXI, após a sua
conclusão; (Incluído pela Lei complementar nº 469, de 2008) Vide Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4142 – Supremo
Tribunal Federal
II - as denúncias e reclamações a que se referem os incisos XX e XXI do caput deste artigo, após a sua conclusão; e (Incluído
pela Lei complementar nº 469, de 2008) Vide Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4142 – Supremo Tribunal Federal
III - as denúncias e reclamações a que se referem os incisos XX e XXI do caput deste artigo que não tenham ensejado a
abertura de processo disciplinar. (Incluído pela Lei complementar nº 469, de 2008) Vide Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 4142 – Supremo Tribunal Federal

2.2. Regimento Interno. Além da fixação legal das atribuições da Corregedoria-Geral pela LC nº 93/1993, o órgão
dispõe de Regimento Interno (Resolução nº 13/10-CSMP).
2.3. Estrutura Organizacional. A Corregedoria-Geral está organizada de acordo com o disposto no Regimento
Interno.

3. Corregedor-Geral
A Corregedora-Geral do Ministério Público do Rondônia é Procuradora de Justiça, Vera Lúcia Pacheco Ferraz de
Arruda, que assumiu o cargo de Corregedora-Geral 18/05/2015; 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; não se afastou de suas atividades nos últimos 6 (seis)
meses; cumpre expediente das 8h às 12h e das 14h às 18h.

4. Corregedor-Geral Substituto
Não possui.
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5. Promotores Corregedores
5.1. Emília Oiye (Chefe de Gabinete da Corregedoria-Geral), assumiu o órgão em 18/05/2015; 3ª entrância, 1ª
titularidade da 7ª Promotoria de Justiça (saúde), reside na cidade de lotação; atualmente participa de curso de
aperfeiçoamento: Pós-graduação sobre Controle e Repressão a desvios de Recursos Públicos, pelo método de
ensino à distância; não exerce o magistério; não exerce a advocacia; não respondeu ou está respondendo a
procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente das 8h às 12h e das 14h às 18h.

5.2. Flávio José Ziober (Diretor do CONI – Centro de Controle Institucional), assumiu o órgão em
18/05/2015, 3ª entrância, 1ª Promotoria de Justiça da Capital (família e cível), reside na cidade de
lotação; atualmente participa de curso de aperfeiçoamento: Novo Código de Processo Civil, pelo método

EAD; não exerce o magistério; não exerce a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimentos
administrativo disciplinar; cumpre expediente das 8h às 12h e das 14h às 18h.

5.3. Alexandre Augusto Corbacho Martins (Diretor do CODI - Centro de Controle Disciplinar), assumiu o órgão
em 24/06/15, 3ª entrância, 1ª titularidade da 17ª Promotoria de Justiça da Capital (criminal genérica), 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 à sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Observações: Entende que o papel da Corregedoria é importante como indutora da produtividade dos
membros.

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

José Carlos Coutinho Júnior

Assessor Jurídico

Marinez Reis Costa da Silva

Secretária Executiva de Gabinete

Sérgio Luiz Kasper

Chefe de Seção de Indicadores e
Desempenho

Maria Marques Pontes de Oliveira

Secretária de Gabinete

Jocineide Monteiro da Silva Lei

Secretária de Gabinete

Robson Bezerra de Amorim

Servidor do CONI

Adriana Silva dos Santos

Servidor do CONI

Angela Palhano Xavier

Servidor do CONI

Juniel Silva Lima

-

Cristiana Gomes Rodrigues

Servidora do CODI
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7. Estrutura Física
A Corregedoria Geral dispõe de 04 salas, sendo, recepção, gabinetes da Corregedora-Geral; da Chefia de
Gabinete; dos Diretores do CONI e do CODI, ampla sala com layout livre – ilhas de trabalho e arquivo. As
instalações estão plenamente adequadas.

8. Sistemas de Arquivo
Sistemas de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos). O arquivo é físico e eletrônico. Existe tabela de
temporalidade de documentos.

9. Estrutura de Tecnologia da Informação
Estrutura de Tecnologia da Informação: No MPRO existe o Sistema PARQUETWEB para a atividade-fim (judicial e
extrajudicial). No Poder Judiciário, já existe o PJE nos processos cíveis. A Corregedoria-Geral tem à disposição
uma ferramenta de BI - Business Inteligence para gerenciar a produtividade dos membros. Na atividade-meio,
estão à disposição da Corregedoria os sistemas MPCENSUS, RH e Sistema de Controle de Estágio (probatório de
membros e estagiários de direito). O PARQUETWEB também é utilizado para a atividade-meio (tramitação de
requerimentos administrativos, tal como afastamentos, e gestão de tramitação de documentos. As correições
também são registradas no referido sistema. Com relação ao hardware. Todos os servidores da Corregedoria têm
um computador.

10. Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional
Conforme tópico próprio.

11. Procedimentos Disciplinares

11.1. Espécies de procedimentos investigatórios prévios: Expediente Administrativo, de acordo com o artigo 21,
inciso I da Resolução nº 13/2010-CSMP (Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público de
Rondônia).
11.2. Espécies de procedimentos disciplinares: Sindicância (arts. 162 a 172 da LC nº 93/93);
Sindicância/Inquérito Administrativo (art. 21, inciso II da Resolução nº 13/2010-CSMP) (Regimento Interno da
Corregedoria-Geral do Ministério Público de Rondônia); Processo Disciplinar Administrativo (art. 162 a 168 e 173
a 195 da LC nº 93/93) Processo administrativo-disciplinar (artigo 21, inciso III da Resolução nº 13/2010-CSMP
(RICGMPRO).
11.3. Sistema de controle interno sobre as decisões disciplinares e aplicação de penalidade: Acompanhamento
pelo Controle Automático de Feitos (PARQUETWEB) e registro das penalidades no Sistema de Perfis dos
Membros do MP-RO (MPCENSUS).

11.4. Procedimentos Disciplinares analisados:
A equipe de inspeção analisou diversos procedimentos disciplinares colocados à disposição e, entendeu por
especificar melhor as constatações realizadas no seguinte procedimento:
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1 – Número de registro e classe:

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
N. 20160011200202200 (cópia
em

mídia)

–

PJ

THIAGO

GONTIJO FERREIRA
Promotor se recusou a fazer audiência de custódia, realizada em 14 de novembro de 2016. A Corregedoria
local (f. 9/13) apenas recomendou a participação do promotor na audiência de custódia, sem punição
disciplinar.
Data da instauração:

-

Observações da Corregedoria Nacional: analisar pra ver se é caso de PAD para aplicação de punição ao

promotor . Instaurar reclamação disciplinar na Corregedoria Nacional.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). A equipe de inspeção fez constar observação 'pra ver se é caso de PAD para
aplicação de punição ao promotor de. Instaurar reclamação disciplinar na Corregedoria Nacional', sic, f. 06/7. Conforme
observa-se da cópia integral do Feito (anexo), diante do comunicado da Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colorado
do Oeste, Márcia Regina Gomes Serafim, da recusa do PJ Thiago Gontijo Ferreira em participar de audiência de custódia,
instaurou-se o Expediente Administrativo, autuado sob nº 2016001120020220. Recomendou-se, ao final, ao PJ Thiago
Gontijo Ferreira (a) ser imprescindível a participação do Ministério Público nas audiências de custódia; (b) havendo
audiências simultâneas de atribuição do titular da 1ª PJ, nas Varas Cível e Criminal, deverá atuar em substituição
automática, participando de alguma das solenidades, independentemente de designação específica ou intervenção da
Administração Superior do Ministério Público; (c) deverá colaborar, substituindo automaticamente, ainda que uma das
solenidades seja de audiência de custódia. Não obstante a recomendação, o Corregedor Nacional do Ministério Público,
ao apresentar relatório preliminar, anota a observação de posterior análise 'para ver se é caso de PAD para aplicação de
punição do promotor. Instaurar reclamação disciplinar na Corregedoria Nacional' – sic, f. 07. Diante dos contornos do
fato e dos esclarecimentos ora prestados, sustenta-se não ser caso para instauração de Reclamação disciplinar pela
Corregedoria Nacional. O PJ Thiago Gontijo Ferreira é titular da 2ª PJ de Colorado do Oeste, com atribuições cíveis. No
dia da ventilada audiência de custódia, 14 de novembro de 2016, estava acumulando atribuições com a 1ª PJ de
Colorado do Oeste (criminal), devido ao gozo de licença especial seguida licença doença do PJ Marcos Geovane Ártico.
Desde 07 de novembro de 2016, o PJ Thiago Gontijo Ferreira acumulava atribuições. Ao ser intimado da realização das
audiências de custódia para o 14 de novembro de 2016, o PJ Thiago Gontijo peticionou ao Juízo Criminal e, dentre outros
argumentos de ordem jurídica, invocou sobrecarga de trabalho para não comparecer a solenidade. Não obstante,
solicitou vista dos autos da audiência de custódia. Sopesando o entendimento inicial do PJ Thiago Gontijo acerca do
assunto, essa Corregedoria-Geral entendeu suficiente orientá-lo sobre a correta interpretação do instituto audiência de
custódia, donde inafastável a presença/participação do Ministério Público, recomendando que assim procedesse ainda
quando o Promotor de Justiça, titular da 1ª PJ, com atribuição na custódia, estivesse com audiências simultâneas. Nesse
caso, teria que, em decorrência da substituição automática, participar da audiência de custódia. Não se vislumbrou que
sua recusa tenha sido imotivada. O PJ Thiago Gontijo Ferreira, na petição dirigida ao juízo, dentre argumentos jurídicos,
invocou a sobrecarga de trabalho, pois estava acumulando atribuições há sete dias. O histórico da atividade profissional
do PJ Thiago Gontijo demonstra sempre ter desempenhado suas atribuições incumbidas. A não ser eventuais equívocos
de ordem prática, o Promotor de Justiça não registra qualquer omissão, negligência ou desídia no cumprimento das
funções inerentes ao cargo, desde a investidura. Obviamente o não comparecimento a audiência de custódia, deu-se por
priorizar outras atividades ministeriais. No dia em questão, 14 de novembro de 2016, a Vara Cível, na qual o PJ Thiago
Gontijo detém atribuições originárias, realizou audiências, a primeira iniciada às 08h00 e a última as 12h00 (pauta de
audiências anexo). A isso tudo deve-se acrescentar ser indevido olvidar estar o PJ Thiago Gontijo há sete dias
acumulando atribuições. Deve-se reconhecer ao Promotor de Justiça, na condição de agente político, havendo
acumulação de atribuições e a coincidência nos horários de solenidades, a possibilidade priorizar algumas atividades.
Em hipóteses como a apresentada, acumulação de atribuições, a ausência de Promotor de Justiça a algum ato,
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especialmente quando solicita vista dos autos para manifestação, o que ocorreu no caso em apreço, não pode ser
considerada como violação a dever funcional, passível de apuração em procedimento administrativo disciplinar. Não se
recusou a manifestar no feito decorrente da audiência de custódia, muito embora não tenha participado da solenidade.
Certo da inexistência de descumprimento de dever funcional, em virtude de acumulação de atribuições, essa
Corregedoria-Geral entende e sustenta não ser caso de instauração de procedimento disciplinar.

12.

Estágio Probatório

Forma do acompanhamento (físico ou eletrônico): O acompanhamento é realizado por meio do Sistema
Informatizado de Avaliação de Desempenho Funcional do Ministério Público. O Promotor de Justiça em estágio
probatório, no ato da tramitação do feito, anexa no sistema as peças processuais e as informações referentes às
atividades extrajudiciais, que são consideradas para fins de avaliação (art. 9º da Resolução nº 006/2009).
2.Periodicidade do acompanhamento e da resposta: A avaliação no Sistema Informatizado possui
periodicidade mensal, com resposta também no mesmo período. A cada três meses é produzido um relatório
encaminhado a apreciação do Conselho Superior do Ministério Público. A Corregedoria-Geral, de acordo com o
artigo 16 da Resolução nº 06/2009-CSMP, encaminhará, até 60 (sessenta) dias antes de decorrido o biênio, ao
Conselho Superior do Ministério Público relatório sobre a atuação pessoal e funcional dos Promotores em
estágio probatório, opinando pelo vitaliciamento ou não na carreira.
3. Atribuição de conceitos: Em cada avaliação mensal é atribuído um conceito, considerando critérios
concernentes a forma gráfica, qualidade da redação, extrajudicial, conteúdo jurídico e poder de convencimento
(art. 11 da Resolução nº 006/2009). Conceitos: ÓTIMO - 28,1 a 34 pontos; BOM - 21,1 a 28 pontos; REGULAR 14,1 a 21 pontos; INSUFICIENTE - até 14 pontos.
4. Avaliação psicológica ou psiquiátrica dos membros em estágio probatório: Não é realizada. Contudo,
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.
5. Inspeção pessoal dos membros em estágio probatório: São inspecionados de acordo com o Calendário
Anual de Inspeções e Correições, em que são analisadas a situação funcional do órgão e pessoal do Promotor
de Justiça.
6. Acompanhamento da participação dos membros em estágio probatório em Plenários do Tribunal do Júri:
Em período imediatamente posterior ao da posse, os Promotores de Justiça em estágio probatório, ainda na
Capital, realizam julgamento no Plenário do Júri, inicialmente acompanhados pelos Promotores de Justiça
titulares. Posteriormente, realizam as sessões solenes de julgamento, desacompanhados. O Sistema BI,
mediante alimentação, registra os julgamentos realizados.
7. Controle de causas suspensivas de vitaliciamento: A Lei Complementar nº 93/93 contempla apenas a
impugnação ao vitaliciamento, realizada antes do biênio, como causa suspensiva do julgamento definitivo. A
Resolução nº 06/2009-CSMP, que disciplina e regulamenta o estágio probatório dos membros do Ministério
Público do Estado de Rondônia, não contempla outras causas suspensivas do vitaliciamento. No entanto, o
relatório final, apresentado ao CSMP, sessenta dias antes do biênio, é instruído com os afastamentos
efetuados no período.
8. Procedimento para impugnação ao vitaliciamento (fluxo): O relatório circunstanciado subscrito pelo
Corregedor-Geral, poderá ser impugnado por qualquer membro do Conselho Superior do Ministério Público,
por escrito, no prazo de cinco dias, contados da sessão em que foi apresentado. O julgamento é suspenso.
Ouve-se o Promotor de Justiça no prazo de cinco dias. Após a instrução, no prazo máximo de sessenta dias, o
Conselho Superior retomará o julgamento. Se a decisão for contrária ao vitaliciamento, caberá recurso para o
Colégio de Procuradores (arts. 71 a 73 da LC nº 93/93).
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9. Exame dos procedimentos de acompanhamento do estágio probatório: Conforme observações abaixo.
10. Participação da Corregedoria-Geral no curso de formação dos membros: Após entrar em exercício, o
Promotor de Justiça fica à disposição do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF, pelo período
de 90 (noventa) dias, para estágio de orientação e preparação para as atividades funcionais. Neste período,
será fornecido ao Promotor de Justiça material contendo as principais normas e atos expedidos pela
Procuradoria-Geral de Justiça, Corregedoria-Geral do Ministério Público, Colégio de Procuradores de Justiça e
Conselho Superior do Ministério Público. Podendo o Promotor de Justiça também ser designado para o
exercício das atribuições do cargo - artigo 3º e parágrafo único da Resolução nº 006/2009-CSMP, que
disciplina o estágio probatório dos membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

São dois (02) membros em estágio probatório: Doutor João Cláudio de Barros, nomeado em 10.08.2015, e Clícia
Pinto Martins, nomeada em 09.11.2015. O quadro total de membros do Ministério Público é de 135 (cento e
trinta e cinco): 114 (cento e quatorze) Promotores de Justiça e 21 (vinte e um) Procuradores de Justiça.
A Lei Complementar n.° 93/93, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rondônia, trata do
estágio probatório no seu Capítulo IV – “Do Vitaliciamento” – mais especificamente nos artigos 71 “usque” 73.
Diz o referido diploma legal: “A contar do dia da entrada em exercício do cargo, durante o período máximo de 02
(dois) anos, será apurada a conveniência da confirmação do membro do Ministério Público na carreira, mediante
verificação dos seguintes requisitos: I – idoneidade moral; II – disciplina; III – dedicação ao trabalho; IV –
eficiência no desempenho de suas funções” (artigo 71, incisos). Os Promotores de Justiça, durante esse estágio,
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deverão remeter ao Corregedor-Geral, mensalmente, cópias de seus trabalhos jurídicos, relatórios e outros
expedientes que possam influir na avaliação do desempenho funcional (artigo 71, parágrafo único). O
Corregedor-Geral do Ministério Público, até 60 (sessenta) dias antes de decorrido o biênio, encaminhará ao
Conselho Superior do Ministério Público relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional dos
Promotores de Justiça em estágio probatório, opinando pelo vitaliciamento, ou não, na carreira (artigo 72,
“caput”). Qualquer membro do Conselho Superior poderá impugnar, por escrito e motivadamente, a proposta de
vitaliciamento do Corregedor-Geral, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da sessão na qual o relatório for
apresentado (artigo 72, § 1°). Suspende-se, até definitivo julgamento, o exercício funcional de membro do
Ministério Público, quando antes do decurso do prazo de 02 (dois) anos, houver impugnação de seu
vitaliciamento (artigo 72, § 2°). Se a conclusão do relatório for desfavorável ou se houver impugnação, o
Corregedor-Geral ouvirá imediatamente o Promotor interessado, podendo este, no prazo de 05 (cinco) dias,
apresentar a defesa que tiver e requerer a produção de provas, as quais serão indeferidas de plena, se
manifestamente protelatórias (artigo 72, § 3°). Esgotado o prazo, com a defesa ou sem ela, e produzidas as
provas deferidas, o interessado será ouvido pelo Conselho Superior, que, a seguir, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, decidirá pelo voto da maioria absoluta de seus membros (artigo 72, § 4°). Se a decisão for
contrária ao vitaliciamento do membro do Ministério Público, caberá recurso, no prazo de 10 (dez) dias, para o
Colégio de Procuradores (artigo 72, § 5°). 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 72, § 6°). Transcorrido o biênio, ressalvadas as hipóteses
previstas nos parágrafos do artigo anterior, o Procurador-Geral fará publicar a resolução do Conselho Superior
tornando vitalícios na carreira os membros do Ministério Público que concluíram o estágio de modo satisfatório;
se não o fizer, o vitaliciamento operar-se-á automaticamente (artigo 73).
A Resolução do Conselho Superior n.° 06/2009, por sua vez, “disciplina e regulamenta o estágio dos membros do
Ministério Público do Estado de Rondônia”. Consta do referido diploma normativa: “A Corregedoria-Geral do
Ministério cabe acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público do Estado do Rondônia” Os
dois primeiros anos de efetivo exercício na carreira são considerados de estágio probatório, durante os quais
será apurada a conveniência 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 –
eficiência no desempenho das funções (artigo 2°, incisos). 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 (artigo
2° § 1°). Na avaliação feita pela Corregedoria-Geral do Ministério Público serão, ainda, consideradas as
observações resultantes das inspeções permanentes feitas pelos Procuradores de Justiça, quando do exame dos
autos em que o membro do 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,
na forma prevista na Lei Complementar n.° 93, de 03 de novembro de 1993 (artigo 2°, § 3°). Durante o período
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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 (artigo 2°, § 4°). Após entrar em exercício, o Promotor de Justiça ficará à disposição do Centro
de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional pelo período de 90 (noventa) dias, para estágio de orientação e
preparação para as atividades funcionais (artigo 3°, “caput”). No referido período de 90 (noventa) dias, o Centro
de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional fornecerá ao Promotor de Justiça em estágio probatório material
contendo as principais normas e atos expedidos pela Procuradoria-Geral de Justiça, Corregedoria-Geral do
Ministério Público, Colégio de Procuradores de Justiça e Conselho Superior do Ministério Público (artigo 3°,
parágrafo único). Durante o período de estágio de orientação e preparação, o Promotor de Justiça poderá ser
designado para o exercício das atribuições do cargo (artigo 4°). Para todos os efeitos legais, o período de estágio
probatório compreende o de orientação e preparação (artigo 5°). Para fins de avaliação, o Promotor de Justiça
em estágio probatório anexará no sistema informatizado do Ministério Público, no ato da tramitação do feito, as
seguintes peças processuais:
I – Na área Criminal:
a)

denúncias e aditamentos;

b)

pedidos de arquivamento de inquérito policial;

c)

pareceres e requerimentos formulados em processos criminais e nos

d)

alegações finais;

e)

razões recursais;

f)

contrarrazões recursais

respectivos processos incidentais;

g)

atos praticados em processo da competência do Juizado Especial

h)

atas das sessões realizadas pelo Tribunal do Júri, acompanhadas das

Criminal;

decisões proferidas pelo Juiz-Presidente;
i)

outros trabalhos que entender convenientes.

II – Na área Cível:
a)

petições iniciais e impugnações à contestação em processos de

b)

contestações, réplicas e embargos;

c)

memoriais em processos de qualquer natureza;

d)

pareceres em processos de qualquer natureza;

e)

razões e contrarrazões de recursais;

f)

representações e remissões oferecidas em face da prática de atos

qualquer natureza;

infracionais perpetrados por adolescentes
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g)

representações e memoriais em processos da competência da Justiça

da Infância e Juventude.
III – Atividades extrajudiciais:
a)

relação do número de manifestações exaradas em procedimentos de

habilitação de casamento, de registro fora do prazo, retificações em registros públicos, investigações de
paternidade oficiosas e outros procedimentos administrativos;
b)

informações quantitativas sobre o atendimento ao público;

c)

atuação junto à comunidade, nos campos da saúde, educação, meio

ambiente, defesa do consumidor, defesa dos portadores de necessidade especiais, defesa do idoso, defesa da
probidade e combate à sonegação fiscal;
d)

trabalhos e atuação preventiva no campo da infância e juventude;

e)

cópia de portarias de instauração de inquéritos civis públicos e/ou

procedimento de investigação preliminar;
f)

cópia de acordos extrajudiciais e compromissos de ajustamento de

g)

cópia de arquivamentos de inquéritos civis públicos e/ou

conduta;

procedimentos de investigação preliminar;
h)

informações sobre atuação referente ao controle externo da

atividade policial e sistema penitenciário local;
i)

participação em palestra, audiências públicas e reuniões diversas,

afetas às diversas áreas de atuação do Ministério Público;
j)

relatórios de visitas de inspeção a hospitais, centros de saúde,

matadouros públicos, mercados públicos, abrigos de idosos, entidades destinadas a crianças e adolescentes ou
pessoas portadoras de deficiência, bem como outras entidades ou instituições afetas a área de atuação
ministerial (artigo 9°, incisos e alínea).

A pontualidade e a correção das informações serão consideradas na avaliação do Promotor de Justiça em estágio
probatório (artigo 10, parágrafo único). O Corregedor-Geral do Ministério Público, à vista dos relatórios mensais
remetidos, examinará a atuação funcional de cada Promotor de Justiça em estágio probatório, consignando,
entre outros dados merecedores de especial referência, os seguintes aspectos: a) forma gráfica, b) conteúdo
jurídico, c) qualidade da redação, d) poder de convencimento, e) atuação extrajudicial (artigo 11, incisos). Na
avaliação dos trabalhos mensais dos Promotores de Justiça em estágio probatório serão atribuídos os conceitos
ótimo, bom, regular ou insuficiente, levados ao conhecimento do interessado para eventual melhoria e
aperfeiçoamento de suas atividades (artigo 12). As referências das inspeções permanentes, procedidas pelo
Procuradores de Justiça, bem como aquelas constantes das visitas de inspeções e correições feitas pela
Corregedoria-Geral do Ministério Público, deverão ser levadas em conta no acompanhamento do estágio
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probatório (artigo 13). O Promotor de Justiça em estágio probatório que receber o conceito regular ou
insuficiente quanto à sua atuação funcional será comunicado e orientado pessoalmente pelo Corregedor-Geral
do Ministério Público com vistas à melhoria e ao aperfeiçoamento de seu trabalho (artigo 14). O CorregedorGeral do Ministério Público encaminhará ao Conselho Superior do Ministério Público: a) relatório trimestral
sobre a conduta pessoal e funcional dos membros em estágio probatório; b) relatório circunstanciado, até 60
(sessenta) dias antes de decorrido o biênio, sobre a atuação pessoal e funcional dos Promotores em estágio
probatório, opinando pelo vitaliciamento, ou não, na carreira (artigos 14 e 15).

Transcreve-se, a título de ilustração, a conclusão de relatório trimestral de estágio probatório de membro do
Ministério Público, XXI Concurso, Doutor Jair Antônio Silva de Lima, Promotor de Justiça de Costa Marques, a
saber:

“Durante os meses objeto de análise, o Promotor de Justiça obteve o conceito geral BOM, alcançando
pontuação média mensal 27,00 (vinte e sete).
Os trabalhos elaborados durante os meses sob enfoque foram muito bons.
Verifica-se que o Promotor de Justiça vem se adaptando de forma contínua às suas obrigações
constitucionais.

A remessa das peças produzidas pelo membro do Ministério Público em estágio probatório é feita via sistema
“acompanhamento de estágio”. As peças produzidas são encaminhadas diariamente à Corregedoria-Geral.
São três Promotores de Justiça que assessoram o Corregedor-Geral. A substituição do Corregedor-Geral é
exercida pelo Procurador de Justiça mais antigo.
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.° 93/2013 e Resolução n.° 06/2009-CSMP – da
realização de inspeções/correições nos Promotores de Justiça em estágio probatório, embora, de fato, assim se
proceda.
Não há, na história recente do Ministério Público do Estado de Rondônia, caso de não vitaliciamento de Membro
em estágio probatório.
Não há avaliação psicológica ou psiquiátrica dos Promotores de Justiça ao longo do estágio probatório (embora a
Resolução n.° 03/2006-CS assim determine). Há, tão somente, exame psicotécnico para fins de ingresso.
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Há prévio estágio de adaptação, com protagonismo/supervisão da Corregedoria-Geral.
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 (embora exista previsão normativa nesse sentido – Resolução n.° 03/2006-CS –, tal
avaliação, de fato, não é levada a efeito).
- 3° 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.
- 4° Quando conferido conceito insuficiente no Relatório Trimestral do Estágio Probatório, sugere-se levar a
efeito inspeção correição no cargo titulado pelo Promotor de Justiça em estágio probatório.

13. Correições e Inspeções
A Resolução nº 07/2009-CSMP, que dispõe sobre o regimento das correições e visitas de inspeção, estabelece
que as visitas de inspeção serão realizadas sempre que houver necessidade (art. 3º).
A Resolução nº 07/2009-CSMP, que dispõe sobre o regimento das correições e visitas de inspeção estabelece
que as correições ordinárias serão realizadas a cada três anos, pelo menos (art. 3º).
A visita de inspeção consiste no comparecimento à Promotoria de Justiça, independentemente de prévio aviso. A
correição será precedida de publicação de edital, com, pelo menos, dez dias de antecedência, sendo examinados
a movimentação dos feitos extrajudiciais, inquéritos policiais, processos judiciais; produção mensal e
cumprimento do prazo; verificação qualitativa, por amostragem; atendimento ao público, residência na comarca,
dentre outros – artigo 21 da Resolução nº 07/2009-CSMP, que dispõe sobre o regimento das correições e visitas
de inspeção.
O acesso aos feitos acontece por meio do Sistema Business Intelligence – BI e PARQUETWEB.
A disciplina da atividade fiscalizatória dos membros do Ministério Público do Estado de Rondônia encontra
referência na Lei Complementar n.° 93/1993, no capítulo que trata das “Das Inspeções e Correições” (Capítulo I).
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Reza o artigo 144, incisos, do referido diploma legal que a atividade funcional dos membros do Ministério Público
está sujeita a: a) inspeções permanentes, b) visita de inspeção, c) correição ordinária e d) correição
extraordinária. Qualquer pessoa poderá reclamar ao Procurador-Geral ou ao Corregedor-Geral sobre abusos,
erros ou omissões dos membros do Ministério Público (artigo 144, parágrafo único).
A inspeção permanente será procedida pelos Procuradores de Justiça, ao examinarem autos em que os
Promotores de Justiça tenham oficiado (artigo 145, “caput”). O Corregedor-Geral, de ofício ou em razão das
inspeções, fará oralmente ou por escrito, em caráter reservado, as recomendações ou observações que julgar
cabíveis, dando-lhes também ciência dos elogios e mandará consignar em seus assentamentos as devidas
anotações (artigo 145, parágrafo único).
O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá contar nas inspeções e correições com o auxílio de um ou mais
Promotores de Justiça de entrância final, designados, a seu pedido, pelo Procurador-Geral de Justiça (artigo 146,
“caput”). As inspeções e correições extraordinárias também poderão ser realizadas por Procurador de Justiça,
designado por solicitação do Corregedor-Geral (artigo 146, §1°). Os membros do Conselho Superior do Ministério
Público, independentemente de solicitação ou designação, poderão acompanhar inspeções ou correições (artigo
146, § 2°).
As visitas de inspeção são realizadas em caráter informal pelo Corregedor, ou por quem o representar,
aplicando-se, no que couber, as disposições do parágrafo único do artigo 145 da Lei Complementar n.° 93/193
(levar a efeito, oralmente ou por escrito, em caráter reservado, as recomendações ou observações cabíveis).
A correição ordinária será efetuada pessoalmente pelo Corregedor-Geral 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 superiores (artigo 148, “caput”).
A correição extraordinário será realiza/da pelo Corregedor-Geral ou pelo Procurador de Justiça designado,
atendendo à determinação do Procurador-Geral de Justiça, do Conselho Superior ou por iniciativa do Corregedor
(artigo 149, “caput”).
Concluída a correição, será apresentado ao Conselho Superior relatório circunstanciado, mencionando os fatos
observados, as providências adotadas e propondo as medidas de caráter disciplinar ou administrativa cabíveis,
além de informar sobre os aspectos moral, intelectual e funcional do membros do Ministério Público lotados na
Promotoria onde for realizada a correição, bem como sobre a regularidade dos serviços forenses e sobre o
andamento dos processos e inquéritos

(artigo 150, “caput”). O relatório da correição será levado ao

conhecimento do Colégio de Procuradores, se esta a tiver sugerido (artigo 150, parágrafo único). Com base nas
observações feitas nas correições, o Corregedor-Geral poderá representar conta o Juiz de Direito, se os feitos
examinados revelarem falhas que reclamem providências dos órgãos jurisdicionais competentes (artigo 151,
“caput”).
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A Resolução do Conselho Superior do Ministério Público n.° 07/2009, por sua vez, também “dispõe sobre o
regimento das correições e visitas de inspeção no âmbito do Ministério Público do Estado de Rondônia”. Consta:
“A Corregedoria-Geral do Ministério Público, sem prejuízo de outros meios ao seu alcance, exercerá suas funções
de orientar, fiscalizar e avaliar as atividades funcionais e a conduta dos membros do Ministério Público do Estado
de Rondônia, mediante: I – inspeção permanente, II – visita de inspeção, III – correição ordinária e IV – correição
extraordinária” (artigo 1°, incisos). As Promotorias de Justiça, inclusive as eleitorais, os Centros de Apoio
Operacional, o Centro de Atividades Judiciais – CAEJ, Centro de Atividades Extrajudiciais – CAEX, Curadorias e
outras unidades especializadas estão sujeitos a correições e inspeções (artigo 1°, § 1°). As Procuradorias de
Justiça serão objeto de inspeções ordinárias e extraordinárias (artigo 1°, § 4°). O Corregedor-Geral do Ministério
Público elaborará um cronograma de correições ordinárias, observando, sempre que possível, as áreas
territoriais delimitadas em resoluções pertinentes (artigo 2°, “caput”). O Corregedor-Geral divulgará através da
“internet”, da “intranet” e da imprensa oficial, com as cautelas devidas, o cronograma das correições ordinárias e
a indicação dos respectivos locais, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias (artigo 2°, § 1°). O referido
cronograma deverá ser cumprido no curso do mandato do Corregedor-Geral (artigo 2°, § 2 °). O CorregedorGeral poderá, visando atender às necessidades do serviço, alterar o cronograma já definido (artigo 2°, § 3°). As
correições ordinárias serão realizadas a cada três anos, pelo menos; as correições extraordinárias e as visitas de
inspeção serão realizadas sempre que houver necessidade (artigo 3°, “caput”).
A inspeção permanente será procedida pelos Promotores de Justiça ao examinarem os trabalhos lançados nos
autos em que os Promotores de Justiça tenham oficiado (artigo 4°, “caput”). Serão preenchidos pelos
Procuradores de Justiça os relatórios de inspeção permanente, onde serão tecidos comentários a respeito da
manifestação do Promotor de Justiça nos autos, indicando o seu número, vara e comarca pela qual tramita
(artigo 4°, parágrafo único). Os relatórios de inspeção permanente será encaminhados à Corregedoria-Geral
juntamente com as cópias dos trabalhos apresentados pelos Promotores de Justiça, onde serão autuados como
autos de inspeção permanente (artigo 5°, “caput”). O Corregedor-Geral, de ofício ou em razão das inspeções,
fará oralmente ou por escrito, em caráter reservado, as recomendações ou observações cabíveis ao membro
inspecionado, dando-lhe de igual forma ciência dos elogios tecidos pelos Procuradores de Justiça, mandando
consignar em seus assentamentos as devidas anotações (artigo 5°, parágrafo único).
A inspeção ordinária nas Procuradorias de Justiça tem por objetivo avaliar os resultados das Procuradorias de
Justiça, enquanto órgãos da Administração do Ministério Público, bem como verificar a regularidade
administrativa do serviço de distribuição e devolução de processos (artigo 7°). O Procurador de Justiça, titular da
Procuradoria de Justiça a ser inspecionada, será comunicado da realização da inspeção ordinário, por ofício, com
antecedência de 10 (dez) dias (artigo 8°). Para realização da inspeção ordinária, o Procurador de Justiça deverá
prestar as informações que eventualmente forem solicitadas pelo Corregedor-Geral do Ministério Público (artigo
9°). Na inspeção ordinária, o Corregedor-Geral será acompanhado por outro Procurador de Justiça, por ele
indicado e referendado pelo Colégio de Procuradores de Justiça (artigo 10, “caput”). Para referida indicação, o
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Corregedor-Geral levará em consideração, preferencialmente, os critérios de antiguidade e especialização
indicados (artigo 10, parágrafo único). Concluída a inspeção ordinária, o Corregedor-Geral remeterá relatório
circunstanciado e reservado ao Colégio de Procuradores de Justiça (artigo 11). Quando houver fatos que a
justifique, o Corregedor-Geral do Ministério Público realizará inspeção extraordinária, aplicando-se, no que
couber, as disposições prescritas para a inspeção ordinária (artigo 12).
A visita de inspeção, a critério do Corregedor-Geral, consiste no comparecimento às Procuradorias,
independente de prévio aviso, podendo ser realizada por Promotores de Justiça de entrância final, previamente
designados para o ato (artigo 13). A visita de inspeção será registrada em relatório e dele serão extraídos dados
para anotações nos assentamentos funcionais do membro do Ministério Público visitado, após rubricada pelo
Corregedor-Geral, caso não tenha ele feito pessoalmente a inspeção (artigo 14). Verificada a violação do dever
imposto a membro do Ministério Público, o Corregedor-Geral determinará realização de sindicância ou proporá a
instauração de processo administrativo (artigo 15). Aplica-se à visita de inspeção, no que couber, as disposições
prescritas para as correições (artigo 16).
As correições ordinárias serão realizados pelo Corregedor-Geral do Ministério Público para verificar a
regularidade do serviço, a eficiência, a pontualidade, o exercício das funções, o cumprimento dos deveres do
cargo e a conduta pública e particular dos membros da Instituição (artigo 17, “caput”). Para fins de viabilização
da correição ordinária, o Corregedor-Geral determinará a publicação de edital de correição no Diário de Justiça
do Estado de Rondônia, “internet” e “intranet”, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, que conterá,
entre outros dados: a) indicação da Promotoria de Justiça sujeita à correição; b) local, dia e hora da instalação
dos trabalhos; c) a informação de que, em relação aos membros do Ministério Público, estagiários e servidores
com atuação na Promotoria, serão recebidas notícias ou reclamações de qualquer pessoa do povo ou
autoridades locais (artigo 18, alíneas). A Chefia da Unidade ou o membro da Instituição diretamente interessado
sujeito à correição será comunicado com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência a data da realização da
correição, encaminhando-se-lhes cópia do Edital de Correição, contendo: a) a convocação para o ato; b) a
determinação para que o membro do Ministério Público providencie, no âmbito de sua Comarca, a divulgação do
Edital de Correição, diligenciando sua afixação em local próprio no Fórum e na sede da Promotoria de Justiça,
bem como encaminhando cópia para as autoridades da Comarca, entre elas: b.1) Prefeito Municipal, b.2) Diretor
de Foro, b.3) Presidente da Câmara de Vereadores, b.4) Presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do
Brasil ou seu representante; b.5) autoridades das Polícias Civil e Militar (artigo 19, alíneas). A ausência
injustificada do Promotor de Justiça ao ato está sujeita à apuração, nos termos da lei (artigo 19, § 2°). Feita a
instalação dos trabalhos, o Corregedor-Geral receberá informações ou reclamações sobre abusos, erros ou
omissões dos membros do Ministério Público, estagiários e servidores, adotando as providências adequadas
(artigo 20, “caput”). Havendo acusação formal contra o Promotor de Justiça, estagiário ou servidor, será ela
reduzida a termo, para a adoção do procedimento próprio previsto em lei (artigo 20, parágrafo único). Nas
correições serão examinados os seguintes aspectos, entre outros: a) sistema de distribuição de autos de
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procedimentos administrativos, inquéritos civis, inquéritos policiais, processos judiciais, bem como a
movimentação destes; b) verificação quantitativa da entrada e saída de processos judiciais, inquéritos policiais e
outros procedimentos administrativos por membro lotado na Promotoria, no período a ser delimitado pelo
Corregedor-Geral, o qual não deverá ser inferior a três meses; c) produção mensal de cada membro lotado na
Promotoria, bem como saldo remanescente; d) verificação qualitativa, por amostragem, das manifestações do
membro lotado na Promotoria; e) atendimento ao expediente interno e ao expediente forense; f) cumprimento
dos prazos processuais; g) regularidade no atendimento ao público externo; 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 Promotoria; j) atuação do membro do Ministério Público, dentro de
suas atribuições, nas atividades extrajudiciais; k) cumprimento, dentro de suas atribuições, dos projetos e metas
institucionais, em especial os contidos nos Planos Gerais de Atuação – PGAs; l) as instalações da Promotoria,
inclusive veículos e equipamentos; m) o funcionamento geral da Promotoria (artigo 21, incisos). Durante a
correição, os membros do Ministério Público poderão apresentar apenas críticas, sugestões e reivindicações,
visando aperfeiçoar a atuação Ministerial na Comarca (artigo 21 § 1°). No curso da correição serão visitadas,
também, entidades ou estabelecimentos afetos às áreas de atribuição do Ministério Público, inclusive Delegacia
de Polícia e Cadeias Públicas, verificando-se a ocorrência ou não de visitas regulares do membro do Ministério
Público (artigo 21, § 2°). O Corregedor-Geral, durante a correição, poderá realizar audiência pública com objetivo
de ouvir notícias, sugestões ou reclamações de representantes da comunidade acerca do funcionamento da
Promotoria de Justiça visando o aperfeiçoamento dos serviços prestados (artigo 22, “caput”). No transcorrer da
correição, o Corregedor-Geral fará as recomendações que entender convenientes aos membros do Ministério
Público, estagiários e servidores, dando-lhe ciência dos elogios recebidos (artigo 23, “caput”). Terminada 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 pela Promotoria de Justiça (artigo 24, “caput”). O relatório final da correição
será levado ao conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público, que adotará as eventuais providências
necessárias (artigo 24, parágrafo único).
As correições extraordinárias serão realizadas, sempre que houver necessidade, pelo Corregedor-Geral do
Ministério Público ou pelo Procurador de Justiça designado, atendendo à deliberação do Conselho Nacional do
Ministério Público, do Conselho Superior do Ministério Público, do Procurador-Geral de Justiça ou por iniciativa
do próprio Corregedor-Geral, para imediata apuração de: a) abusos, erros ou omissões; b) atos que
comprometam o prestígio ou a dignidade da Instituição; c) descumprimento do dever funcional (artigo 25,
alíneas). Aplicam-se às correições extraordinárias, no que couber, as normas estatuídas para as correições
ordinárias (artigo 26, “caput”). A critério do Corregedor-Geral e quando as circunstâncias assim o exigirem,
poderá ser dispensada a prévia publicação do Edital (artigo 26, parágrafo único). Concluída a correição
extraordinária, o Corregedor-Geral elaborará relatório circunstanciado, mencionando os fatos observados e as
providências adotadas no âmbito de suas atribuições, remetendo cópias ao Conselho Superior do Ministério
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Público, ao órgão que lhe deu causa e à Promotoria de Justiça correicionada (artigo 27, “caput”). As correições e
inspeções, ordinárias ou extraordinárias, somente serão suspensas ou interrompidas por motivo relevante, que
poderá ser divulgado para conhecimento de terceiros (artigo 28, “caput”). Sempre que conveniente, o
Corregedor-Geral transmitirá aos demais Órgãos da Administração Superior do Ministério Público sugestões para
o aprimoramento dos serviços, resultantes das apurações obtidas em correições e inspeções (artigo 29, “caput”).
Em relatório de correição ordinária, datado 20 de julho de 2016, examinado ao concreto – no 2° cargo da
Promotoria de Justiça de Vilhema, titulado pelo Doutor João Paulo Lopes –, foram lançadas as seguintes
conclusões:

“Manifestações, embora sintéticas, objetivas e pertinentes, dentro de um bom conceito de
qualidade. Praticamente todos os processos são restituídos antes de quinze dias.
Recomenda-se a instauração de um procedimento administrativo para cada entidade a ser visita
(artigo 3°, § 1°, da Resolução Conjunta n.° 01/2013-PGJ/CG.
Recomenda-se, no exame dos inquéritos policiais, a especificação de diligências, pois o
desenvolvimento dessa atividade possivelmente permitirá detectar inquéritos hábeis a serem
concluídos, seja pela ultimação de diligências pelo arquivamento, ou pela oferta da ação penal.”

Foram realizadas as seguintes inspeções/correições: ano de 2015: 20 (vinte) inspeções nos cargos da
Procuradoria de Justiça e 56 (cinquenta e seis) nos cargos das Promotorias de Justiça. No ano de 2016, 64
(sessenta e quatro) correições nos cargos das Promotorias de Justiça.
Por fim, é certo que foram inspecionados, em fevereiro de 2015, todos os cargos da Procuradoria de Justiça.
Ocorre que o campo de cognição levado a efeito na referida atividade de fiscalização apresentou-se restrito: a
inspeção restringiu-se somente à regularidade administrativa dos serviços de distribuição e devolução de
processos.
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 (e nem a
Lei Complementar n.° 93/1993), 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.
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- Alterar, no ponto, a Resolução n.° 07/2009-CSMP (artigos 6° “usque” 12).

14. Resoluções do CNMP
14.1. Controle Externo da Atividade Policial (Res. nº 20/CNMP): Validado dentro do sistema oferecido pelo
CNMP, por servidor da Corregedoria, lotado no SEIND – Seção de Indicadores de Desempenho. É realizado
acompanhamento mensal e, na eventualidade de não ter sido realizada a visita, é solicitado o cumprimento. O
SEIND também mantém atualizado dados estatísticos acerca do percentual das visitas realizadas. O percentual
atingido em 2015 foi de 93,45%. No 1º semestre de 2016, das 100 visitas previstas (67 DP's, 16 PM, 7 IML e 8
IML), apenas 3 restaram pendentes (2 DP's deixaram de funcionar e 1 DP não realizada), atingindo um índice de
97% de visitas realizadas. Não houve procedimento disciplinar com relação à visita não realizada, entretanto, no
relatório de correição realizada no dia 04/10/16, foi recomendado a regularizar a visita em atraso.
14.2. Interceptação telefônica (Res. nº 36/CNMP): Acompanhado na mesma forma do item anterior, no
entanto, devido à deficiência do sistema de acompanhamento disponível pelo CNMP, há divergência nos dados
iniciais, comprometendo a exatidão dos dados a serem transportados para o mês seguinte. O CNMP não tem
webservice para tais dados.
14.3. Cronograma de inspeções e correições (Res. nº 149/CNMP): Até do dia 30 de novembro, será elaborado
e publicado na imprensa oficial, demais órgãos de comunicação, intranet e internet, o edital contendo o
calendário anual de correições e inspeções – artigo 15, inciso XIII, letras 'a', 'b' e 'c' da Resolução nº 13/2010,
que dispõe sobre o Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Rondônia.

14.4. Inspeções em estabelecimentos prisionais (Res. nº 56/CNMP): Validado dentro do sistema oferecido pelo
CNMP, por servidor da Corregedoria, lotado no SEIND – Seção de Indicadores de Desempenho. É realizado
acompanhamento mensal e, na eventualidade de não ter sido realizada a visita, é solicitado o cumprimento. O
SEIND também mantém atualizado dados estatísticos acerca do percentual das visitas realizadas. O percentual
atingido em 2015 foi de 97,95%. Ao total, existem 50 estabelecimentos prisionais em Rondônia. Em 2016, foram
enviados 100% dos formulários anuais e 100% dos formulários do 1º e 2º trimestre. O 3º trimestre está em
andamento.
14.5. Fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade
(Res. nº 67/CNMP): Validado dentro do sistema oferecido pelo CNMP, por servidor da Corregedoria, lotado no
SEIND – Seção de Indicadores de Desempenho. É realizado acompanhamento mensal e, na eventualidade de não
ter sido realizada a visita, é solicitado o cumprimento. O SEIND também mantém atualizados dados estatísticos
acerca do percentual das visitas realizadas. O percentual atingido em 2015 foi de 99,16%. Existem 12 entidades.
No 1º semestre de 2016, 100% dos formulários foram enviados. As visitas do 2º semestre já foram 100%
realizadas.
14.6. Indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares (Res. nº 68/CNMP): Não há
sistema específico. Atualmente utiliza-se o fornecido pelo CNMP. Nos procedimentos analisados, os prazos
prescricionais não estão anotados na capa.
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14.7. Inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (Res. nº 71/CNMP):
Validado dentro do sistema oferecido pelo CNMP, por servidor da Corregedoria, lotado no SEIND – Seção de
Indicadores de Desempenho. É realizado acompanhamento mensal e, na eventualidade de não ter sido realizada
a visita, é solicitado o cumprimento. O SEIND também mantém atualizado dados estatísticos acerca do
percentual das visitas realizadas. O percentual atingido em 2015 foi de 96,09%. Existem 44 entidades em
funcionamento. Em 2016, foram realizadas 43 visitas, restando uma pendência diante da exoneração da
Promotora de Justiça. O percentual de formulários anuais enviados foi de 97,72%. com relação às visitas
trimestrais, 100% do 1º e 2º trimestre foram realizadas. Houve o fechamento de uma entidade no 2º trimestre.
14.8. Controle do exercício do magistério (Res. nº 73/CNMP): Controle efetuado através do Sistema MPCENSUS,
criado pela RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 006/2012-PGJ/CG, que instituiu o Cadastro Eletrônico de Membros do
Ministério Público do Estado de Rondônia – MPCENSUS, em atendimento a Resolução nº 78 do CNMP, que
instituiu o cadastro de membros do Ministério Público. A cada semestre (15/04 e 15/10) é expedido e-mail para
todos os membros, lembrando da obrigatoriedade de atualizar seus dados no sistema MPCENSUS, inclusive o
exercício do magistério. Foi extraída relação do sistema, onde consta o nome de 8 membros que exercem o
magistério.
14.9. Cadastro Nacional de Membros (Res. nº 78/CNMP): - Sistema atualizado com as informações necessárias.
14.10. Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar (Res. Nº 136/CNMP): - Os procedimentos
constam no sistema.

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: Sim. Realizado pelo Centro de Controle Institucional – CONI, desta Corregedoria-Geral
o controle dos Assentos Funcionais digitalizados de 138 (centro e trinta e oito) Membros, sendo 20 (vinte) de
Procuradores de Justiça e 128 (cento e vinte e oito) de Promotores de Justiça. Mantém os dos inativos em
arquivo. Todo o registro da vida funcional dos membros está a cargo da Corregedoria-Geral.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). A quantidade de membros mencionada está equivocada. Atualmente, compõe o
Ministério Público do Estado de Rondônia: 21 (vinte e um) Procuradores de Justiça; 61 (sessenta e um) Promotores de
Justiça de 3ª Entrância; 42 (quarenta e dois) Promotores de Justiça de 2ª Entrância; 07 (sete) Promotores de Justiça de
1ª Entrância e 04 (quatro) Promotores de Justiça Substitutos, totalizando 135 (cento e trinta e cinco) membros ativos.

16.2. Expedição de atos, portarias e recomendações: Sim. Expedição de Atos e Recomendações Realizado por
esta Corregedoria-Geral, de acordo com o artigo 48, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 93/93; Expedição
de Portarias de designação e afastamentos dos Promotores de Justiça da Capital e Interior. Delegação do
Procurador-Geral de Justiça por meio da Portaria nº 99, de 28/01/2010.
16.3. Controle de estagiários: Sim. Atribuição delegada ao Corregedor-Geral pela Portaria nº 124/2010-PGJ, a
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quem ficou a responsabilidade de admitir, dispensar e expedir certificado de estágio aos Estagiários de Direito do
Ministério Público de Rondônia, além de conceder férias, licenças e afastamentos a que esses têm direito,
especialmente os tratados no artigo 11, da Resolução 06/2010-CSMP.
16.4. Controle disciplinar de servidores: Não.
16.5. Manifestações nas autorizações de residência fora da comarca: Sim. Manifestação da Corregedoria-Geral,
nos pedidos de autorização para residir fora da Comarca. Atualmente apenas o Dr. Fábio Augusto Negreiros
Parente Capela Sampaio, conforme Portaria n. 841/2015-PGJ está autorizado.
16.6. Movimentação de quadro: Manifestação da Corregedoria-Geral é realizada por meio de instrução pelo
Centro de Controle Institucional – CONI, de acordo com os artigos 74 a 83 da Lei Complementar n. 93/93 e
Resolução n. 14/2010-CSMP: (ficha funcional MPCENSUS, quadro de antiguidade, avaliações de critérios
objetivos de dedicação e produtividade, relatórios da COPLAN, relatórios da última visita de
inspeções/correições, certidão do CODI).
16.7. Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº 74/CNMP: Não.
16.8. Relatório anual da Corregedoria-Geral: Sim. Ano de 2015.
ATIVIDADES

QUANTIDADE

Processos de acompanhamento de Promotores de Justiça em estágio probatório

05

Relatórios trimestrais de estágio probatório

03

Processos de vitaliciamento, concluídos e arquivados, de Promotores de Justiça

-

Correições realizadas

-

Visitas de inspeção realizadas*

30

Sindicâncias instauradas

-

Procedimentos Administrativos Preliminares

14

Atos

01

Recomendações

01

Portarias expedidas

1.170

Expedição de certificados de estágio

29

Participação, como membro nato, de Sessões do CSMP

07

Participação de sessões do Colégio de Procuradores

07

Participação em reuniões do Conselho Nacional de Corregedores-Gerais

04

Processo de Acompanhamento de Residência (Fora da Comarca) instaurado

01

16.9. Outras atividades exercidas pela Corregedoria-Geral: Não referidas.
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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, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item.
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. Desnecessário 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 CorregedorGeral 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
e d) Quando conferido conceito insuficiente no Relatório Trimestral do Estágio Probatório, sugere-se levar a
efeito inspeção correição no cargo titulado pelo Promotor de Justiça em estágio probatório; 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); c)
realize inspeção qualitativa nos cargos de Procuradores de Justiça, verificando o trabalho produzido e adequação
do número de processos recebidos. Alterar, no ponto, a Resolução n.° 07/2009-CSMP (artigos 6° “usque” 12). A
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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 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 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. 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
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.
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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 Rondônia 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 ou agravar o problema do esvaziamento das entrâncias iniciais.
Expedir DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Rondônia para que: a) não
designe, como substituto, promotor que esteja com acúmulo de serviço, sendo que tal certificação deverá ser
fornecida pela Corregedoria do MPRO.
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.
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
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 Rondônia 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
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quais este trabalho não teria sido realizado.

Brasília, 24 de janeiro de 2017.

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° 149, de 15 de agosto de 2016, instaurou o procedimento de correição nos órgãos de controle disciplinar
das unidades do Ministério Público do Estado do Acre, 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 0.00.000.000383/2016-91, para organização dos documentos. A execução da
correição ocorreu conforme seu planejamento e foi realizada nos dias 16 de dezembro de 2016, por um total de
05 (cinco) membros, a saber: o Procurador de Justiça do MP/RS - Dr. Armando Antônio Lotti, o Promotor de
Justiça do MPDFT - Luís 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 encarregado de orientar e fiscalizar as atividades
funcionais e a conduta dos membros do Ministério Público, bem como de fiscalizar e avaliar os resultados das
metas institucionais e atividades dos órgãos de administração e dos órgãos auxiliares da atividade funcional. O
Corregedor-Geral do Ministério Público será eleito pelo Colégio de Procuradores de Justiça, entre seus
integrantes, para mandato de dois anos, em regime de dedicação exclusiva, na primeira quinzena do mês de
dezembro dos anos ímpares, permitida uma recondução.
2.1. Atribuições. Segundo o artigo 27, da Lei Complementar nº 291/2014, incumbe ao Corregedor-Geral do
Ministério Público:
I - superintender as atividades funcionais e administrativas afetas à Corregedoria Geral do Ministério Público, mantendo
permanentemente a organização dos assentamentos funcionais dos membros e deles fazendo constar os elementos
relevantes à apreciação dos pedidos de remoção e promoção;
II - integrar, como membro nato, o Conselho Superior do Ministério Público, o Colégio de Procuradores de Justiça, sem
direito a voto, quando do julgamento de suas postulações e de recurso a que tenha dado causa;
III - interpor recurso ao Colégio de Procuradores, quando não acolhida sugestão de aplicação de pena; (NR) (Lei
Complementar nº 320, de 27 de junho de 2016).
IV - elaborar o regimento interno da Corregedoria Geral que será submetido ao Colégio de Procuradores de Justiça para
aprovação.
V - propor aos demais Órgãos da Administração Superior a expedição de normas administrativas e remeter-lhes as
informações necessárias ao desempenho de suas atribuições;
VI - enviar ao Colégio de Procuradores de Justiça, na segunda quinzena do mês de fevereiro, relatório circunstanciado das
atividades desenvolvidas pela Corregedoria Geral no ano anterior;
VII - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça, na primeira quinzena de fevereiro, relatório com dados estatísticos sobre as
atividades das Procuradorias, Centros de Apoio Operacional, Coordenadoria Especializada e Promotorias de Justiça,
relativos ao ano anterior;
VIII – propor, perante o Conselho Superior do Ministério Público, na forma do inciso IV, do art. 22, reclamação quanto ao
quadro geral de antiguidade do Ministério Público; (NR) (Lei Complementar nº 320, de 27 de junho de 2016).
IX - verificar a obediência dos membros às vedações a eles impostas e fiscalizar o cumprimento de seus deveres e
atribuições, devendo, dentre outras medidas que julgar cabíveis:
a) realizar correições nas Promotorias de Justiça, nos Centros de Apoio Operacional, na Coordenadoria Especializada e nas
Promotorias de Justiça Eleitorais;
b) realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório circunstanciado e reservado ao Colégio de
Procuradores de Justiça;
c) realizar, no curso do mandato, correições e inspeções ordinárias em, respectivamente, pelo menos cinquenta por cento
das Promotorias e Procuradorias de Justiça;
d) fiscalizar o cumprimento das metas institucionais estabelecidas pela Procuradoria Geral de Justiça junto às Procuradorias
e Promotorias de Justiça, Centros de Apoio Operacional e Coordenadoria Especializada, decorrentes do plano estratégico e
seus desdobramentos;
e) fiscalizar o cumprimento dos prazos e procedimentos previstos em lei;
f) fiscalizar se o membro do Ministério Público reside, se titular, na respectiva Comarca de lotação ou se está representando
judicialmente ou prestando consultoria jurídica a entidades públicas;
g) instaurar, de ofício ou por provocação dos demais órgãos da Administração Superior e presidir procedimento
administrativo disciplinar contra membro da instituição, encaminhando-o ao Procurador-Geral de Justiça para decisão;
h) presidir comissão processante instalada para apurar fato objeto de processo administrativo disciplinar;
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i) propor fundamentadamente o afastamento de membro do Ministério Público submetido a processo administrativo
disciplinar;
j) acompanhar o estágio probatório dos membros propondo sessenta dias antes de seu término, em relatório
circunstanciado, ao Conselho Superior do Ministério Público, o seu vitaliciamento ou não, com a recomendação, nesta
última hipótese, de sua exoneração;
k) impugnar o vitaliciamento dos membros em estágio probatório, antes do decurso do prazo de dois anos;
l) avaliar os relatórios de estágio probatório;
m) propor, visando ao interesse público, a disponibilidade e a remoção compulsória de membros do Ministério Público;
n) avaliar os relatórios estatísticos, os relatórios de visita e inspeção às delegacias de polícia e às cadeias públicas, bem
como os relatórios de visita e inspeção aos estabelecimentos que abriguem idosos, incapazes, deficientes ou crianças e
adolescentes;
o) requisitar, aos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quaisquer informações e diligências que se fizerem necessárias às
atividades desempenhadas pela Corregedoria Geral do Ministério Público;
p) assegurar a continuidade dos serviços, informando ao Procurador-Geral de Justiça os casos de vacância, afastamento
temporário, ausência, impedimento ou suspeição de titular de cargo ou função;
q) analisar, reservadamente, todas as comunicações de suspeição e impedimento de membros do Ministério Público;
r) fazer recomendações de caráter geral ou específico, sem natureza vinculativa, a órgãos de execução e auxiliares,
promovendo o aprimoramento,
a integração e a uniformização funcional destes;
s) expedir normas administrativas visando à racionalização, à regularidade e ao aperfeiçoamento das atividades funcionais
dos membros do Ministério Público, bem como orientadoras de sua conduta;
t) solicitar informações, aos membros do Ministério Público, quanto ao desempenho de atividades político-partidárias;
u) fiscalizar a utilização da carteira funcional, a posse, porte e registro de armas;
v) por ocasião das atividades previstas nas alíneas “a” e “b”, o membro poderá ser submetido à avaliação psicológica,
mediante seu consentimento expresso; (Acrescido pela Lei Complementar nº 320, de 27 de junho de 2016).
x) também por ocasião das atividades previstas nas alíneas “a” e “b, havendo indícios da falta de capacidade física e ou
mental do membro, provocar o Procurador-Geral de Justiça para fins do disposto no art. 15, inciso LII. (Acrescido pela Lei
Complementar nº 320, de 27 de junho de 2016).
X - prestar ao membro do Ministério Público informações de caráter pessoal e funcional, assegurando-lhe o direito de
acesso, retificação e complementação dos dados;
XI - realizar, periodicamente, a avaliação de desempenho dos órgãos de execução;
XII - designar membros da instituição para plantões nas férias forenses, recesso, finais de semana, feriados ou em razão de
outras medidas urgentes;
XIII - decidir sobre escalas de férias e atuação em plantões forenses propostas pelas Procuradorias e Promotorias de Justiça;
XIV - fazer publicar em órgão oficial:
a) REVOGADO (Lei Complementar nº 320, de 27 de junho de 2016).
b) até o dia quinze de dezembro de cada ano, as tabelas de férias individuais e de substituição dos membros que poderão
ser alteradas no curso do exercício, se conveniente aos interesses da instituição;
c) garantir, mediante rodízio, o plantão em cada região;
XV - desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas por lei ou estiverem previstas no regimento interno da
Corregedoria Geral do Ministério Público;

2.2. Regimento Interno. Além da fixação legal das atribuições da Corregedoria-Geral pela LC 291/2014, o órgão
dispõe de Regimento Interno (Resolução nº 003/2015).
2.3. Estrutura Organizacional. A Corregedoria-Geral está organizada de acordo com o disposto no Regimento
Interno.

3. Corregedor-Geral
A Corregedora-Geral do Ministério Público do Acre é a Procuradora de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues,
que assumiu o cargo de Corregedora-Geral em 10/01/2014 e reconduzida em 29/01/2016; 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; afastou-se de suas
atividades nos últimos 6 (seis) meses em razão de licença médica (18 a 20/05; 26 e 27/09/2016); cumpre
expediente das 8h às 18h.
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4. Corregedor-Geral Substituto
Sim. Gilcely Evangelista de Araújo Souza.

5. Promotores Corregedores
5.1. LEANDRO PORTELA STEFFEN, assumiu o órgão em 02/01/2016, titular da 12ª Promotoria de Justiça
Criminal, com atribuições perante à 1ª Vara do Tribunal do Júri, 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 das 8h às 18h. Exerce a
função de Secretário-Geral da CGMPAC. Também atua como Promotor-Corregedor. Atua na Corregedoria sem
prejuízo de suas funções no cargo em que é titular.
5.2. RODRIGO CURTI, assumiu o órgão em 02/01/2016, titular da 10ª Promotoria Criminal de Rio Branco,
com atribuições junto à 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital , 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 das 8h às 18h. (Não tenho
horário fixo, geralmente ultrapasso às 18h trabalhando em meu gabinete, haja vista que fui nomeado
Promotor-Corregedor sem prejuízo das minhas atribuições originárias). Atua na Corregedoria sem prejuízo de
suas funções no cargo em que é titular.
5.3. RITA DE CÁSSIA NOGUEIRA LIMA, assumiu o órgão em 01/06/2016, titular da Promotoria Especializada
de Habitação e Urbanismo, 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 das 8h às 18h. Atua na condição de PromotoraCorregedora sem prejuízo de suas funções na Promotoria de Justiça em que é titular.

6. Estrutura de Pessoal
6.1. Estrutura de pessoal do Órgão: A equipe da Corregedoria-Geral é assim composta:
Chefe de Gabinete (servidora
efetiva)

Silvânia da Silva Ferreira
Juliana Dantas Lins

Assessora Superior
Assessora Superior

Márcia Cristhiny Costa Barbosa
Cristiane Gomes Vieira

Assessora Superior

Moisés Ferreira Alencastro e Souza

Assessor Superior
Assessora Superior (psicóloga)

Adalciane Camilo Dantas de Araújo
Nilciane de Sena Araújo

Assessora Técnica
Assessor Administrativo

Fabrício Rodrigues Ferreira de Paula
Claudia Maria de Pádua Silva

Técnica (servidora efetiva)
Técnica (servidora efetiva)

Maria das Graças Melo Corcini
Maria Ferreira Vieira

Assistente Executiva

Sebastiana Ferreira Lopes

Oficial de Gabinete

José Lázaro Alves de Castro

Assistente de Gabinete (motorista)
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7. Estrutura Física
A Corregedoria-Geral conta com 4 salas: gabinete da Corregedora-Geral; sala da Chefia de Gabinete; sala da
Assessoria Jurídica (compartilhada com a sala da psicóloga – há uma divisória entre as duas salas) e sala da
equipe técnica. A equipe de correição verificou que os Promotores-Corregedores, em número de três, não
possuem sala, seja individual ou coletiva, para despachar quando estão à disposição da Corregedoria-Geral.
Apesar de atuarem concomitantemente na Corregedoria e nas Promotorias de Justiça da qual são titulares, há
necessidade de disponibilizar um espaço adequado para analisarem os documentos e procedimentos que lhes
são distribuídos.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. No tocante à necessidade de disponibilização de um espaço físico destinado ao
Secretário-Geral da CGMPAC e Promotores-Corregedores do MPAC para analisarem os documentos e procedimentos
que lhe são distribuídos, cumpre observar que já está prevista tal estrutura adequada aos referidos membros no prédio
sede que será reinaugurado ainda neste 1º Semestre de 2017, conforme dá conta a planta baixa anexa.

8. Sistemas de Arquivo
Sistemas de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos). Sim. Físico e virtual.

9. Estrutura de Tecnologia da Informação
Estrutura de Tecnologia da Informação: Com relação ao hardware, a Corregedoria-Geral está equipada com 12
computadores; 04 impressoras; e 03 aparelhos de escanear. No MPAC toda a atividade-fim é controlada pelo
SAJ-MP da empresa Softplan. Todos os processos judiciais tramitam virtualmente. Os inquéritos policiais ainda
são produzidos em meio físico. São digitalizados quando recebidos pelo Poder Judiciário encaminhados pela
Polícia Civil. No Ministério Público já chegam digitalizados. No SAJ-MP existem ferramentas de extração de
relatórios para uso da Corregedoria-Geral.

10. Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional
Lei Complementar Estadual nº 291/2014; Resolução nº 003/2015 (Colégio de Procuradores) – Regimento Interno
da Corregedoria; Ato Conjunto nº 01/2003 (PGJ).

11. Procedimentos Disciplinares
11.1. Espécies de procedimentos investigatórios prévios: Reclamação Disciplinar (RD) e Sindicância (SIND)
11.2. Espécies de procedimentos disciplinares: Processo Administrativo Disciplinar (PAD).
11.3. Sistema de controle interno sobre as decisões disciplinares e aplicação de penalidade: As sanções
disciplinares são registradas nos assentamentos dos Membros. Das decisões da Corregedora-Geral cabe recurso
ao CSMP (arquivamento ou instauração de RD; instauração ou arquivamento da sindicância; ou instauração do
PAD). Cabe ao CSMP o julgamento do PAD, com recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça.

11.4. Procedimentos Disciplinares analisados:
A equipe de correição analisou diversos procedimentos disciplinares colocados à disposição e, entendeu por
especificar melhor as constatações realizadas no seguinte procedimento:
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1 – Número de registro e classe:

RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR N.
007/2016 (cópia em mídia) - PJ
ALEKINE LOPES DOS SANTOS

Promotor acusado de exercer atividade comercial em sua residência, com placa do comércio estampada
no fachada da casa. Corregedoria-Geral arquivou o feito em 14 de outubro de 2016 (f. 60/62).
Data da instauração:

-

Observações da Corregedoria Nacional: verificar se é o caso de sindicância para apuração do fato.

11.5. Observações: Registra-se que os PAD nº 001/2015, PAD nº 002/2015 e PAD 003/2015 foram AVOCADOS
pelo Conselho Nacional do Ministério Público, em razão do PCA nº 1.00296/2015-99 (Ofício nº
10/2016/GAB/SR-CNMP, datado de 10/05/2016 determinando a imediata remessa ao CNMP).

12.

Estágio Probatório

Forma do acompanhamento (físico ou eletrônico): físico e eletrônico
2.Periodicidade do acompanhamento e da resposta: Semanal, com avaliação trimestral, e encaminhamento
de relatórios semestrais para o Conselho Superior do Ministério Público, a fim de que o Promotor de Justiça
Substituto seja avaliado acerca da continuidade ou não no estágio probatório, consoante art. 149 e seus
incisos e §§ da Lei Complementar Estadual nº 291/2014.

3. Atribuição de conceitos: Competência: Corregedor-Geral; Conceito: Ótimo; Muito Bom; Bom; Regular; e
Insuficiente.
4. Avaliação psicológica ou psiquiátrica dos membros em estágio probatório: Avaliação psiquiátrica e
Psicológica.
5. Inspeção pessoal dos membros em estágio probatório: Sim.
6. Acompanhamento da participação dos membros em estágio probatório em Plenários do Tribunal do Júri:
Sim. De acordo com a Resolução nº 003/2016, do Conselho Superior do Ministério Público, o membro em
estágio probatório deve realizar, no mínimo, 10(dez) sessões no Tribunal do Júri durante o período dos
24(vinte e quatro) meses.
7. Controle de causas suspensivas de vitaliciamento: Sim.
8. Procedimento para impugnação ao vitaliciamento (fluxo):
1) Envio de relatório do estágio probatório para o Conselho Superior do MP, com o relatório
desfavorável ao vitaliciamento;
2) Suspensão, ou não, do exercício funcional até definitivo julgamento pelo Conselho Superior do MP;
3) Qualquer membro do Conselho Superior do MP poderá impugnar, no prazo de 15(quinze) dias, a
contar do recebimento do relatório do Corregedor-Geral, por escrito e motivadamente, a proposta de
vitaliciamento;
4) O Promotor de Justiça Substituto, interessado, no prazo de 10(dez) dias, poderá apresentar defesa
prévia e requerer provas nos 05(cinco) dias seguintes, pessoalmente ou por procurador;
5) Encerrada a instrução o interessado terá vistas dos autos para alegações finais pelo prazo de 10(dez)
dias;
6) Na primeira reunião ordinária subsequente, o Conselho Superior do MP decidirá, pelo voto da maioria
absoluta dos seus membros, acerca do vitaliciamento ou não;
7.1) Da decisão contrária ao vitaliciamento caberá recurso do interessado ao Colégio de Procuradores
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de Justiça, no prazo de 10(dez) dias contados da intimação do interessado e de seu procurador, se
houver;
7.2) Da decisão favorável ao vitaliciamento e contrária ao relatório do Corregedor-Geral, caberá recurso
deste ao Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de 10(dez) dias;
8) O Conselho Superior do MP terá o prazo máximo de 60(sessenta) dias para decidir sobre o não
vitaliciamento; e o Colégio de Procuradores de Justiça terá 30 (trinta) dias para decidir eventual recurso.
9. Exame dos procedimentos de acompanhamento do estágio probatório: Sim.
10. Participação da Corregedoria-Geral no curso de formação dos membros: Sim.
São cinco (05) membros em estágio probatório, que tomaram posse em 02.06.2016. O quadro total de membros
do Ministério Público é de 73 (setenta e três): 59 (cinquenta e nove) Promotores de Justiça e 14 (quatorze)
Procuradores de Justiça.

A Lei Complementar n.° 291/2014, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Acre, trata do
estágio probatório no seu Título III – “Carreira” –, Capítulo I – “Ingresso na Carreira do Ministério Público” –,
Seção IV – “Do Vitaliciamento” – mais especificamente nos artigos 149 “usque” 152. Diz o referido diploma legal:
“Os dois primeiros anos de efetivo exercício na carreira são considerados de estágio probatório, dividindo nas
fases de prosseguimento, permanência, confirmação e de vitaliciamento, durante os quais o membro do
Ministério Público terá o seu trabalho e sua conduta avaliados, observados os seguintes requisitos: I – idoneidade
moral, no âmbito pessoal, profissional e familiar; 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 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 pela CEAF e Escola Superior do Ministério Público; XI – cumprimento das metas dos projetos
estabelecidos no planejamento estratégico e previstas em seu Plano Operacional de Atuação, avaliadas e
mensurado o seu desempenho pela Corregedoria-Geral; XII – adaptação ao cargo, aferida, inclusive, por meio de
avaliação psiquiátrica e psicológica da adaptação ao cargo, pelo menos no final do 2°, 4° e 7° trimestres; XIII – na
forma do regimento interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público, serão procedidas avaliações dos
Promotores de Justiça, em estágio probatório, em todas as suas fases, a cada trimestre, e serão atribuídos os
seguintes conceitos: O – ótimo, MB – muito bom, B – bom, R – regular e I – insuficiente; XIV – em cada fase o
expediente de acompanhamento do estágio probatório do membro será submetido à apreciação do Conselho
Superior do Ministério Público para avaliação e aprovação” (artigo 149, incisos). Durante o biênio a que se refere
este artigo, a atuação do membro do Ministério Público será, ainda, acompanhada e avaliada pela CorregedoriaGeral do Ministério Público, por meio de inspeções, correições e análise psiquiátrica e psicológica, além da
análise de trabalhos remetidos e outros meios ao seu alcance (§ 1° do artigo 149). A permanência na carreira e o
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vitaliciamento do membro do Ministério Público serão deliberados pelo Conselho Superior do Ministério Público
(§ 2° do artigo 149). 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 em estágio probatório, recomendando, fundamentadamente, o vitaliciamento ou não (artigo 150,
“caput”). Se o relatório concluir pelo não vitaliciamento, o membro poderá ser suspenso do seu exercício
funcional até definitivo julgamento, por decisão do Conselho Superior do Ministério Público (artigo 150, § 1°). Os
membros do Conselho Superior do Ministério Público poderão impugnar, no prazo de quinze dias a contar do
recebimento do relatório do Corregedor-Geral, por escrito e motivadamente, a proposta de vitaliciamento,
(artigo 150, § 2°). O Corregedor-Geral poderá propor, excepcionalmente, ao Conselho Superior do Ministério
Público o não vitaliciamento de Promotor de Justiça antes do prazo nele previsto (artigo 150, § 2°). Se a
Corregedoria-Geral for desfavorável ao vitaliciamento ou se for apresentada a impugnação, o Conselho Superior
do Ministério Público ouvirá, no prazo de dez dias, o Promotor de Justiça interessado, que poderá apresentar
defesa prévia e requerer provas nos cinco dias seguintes, pessoalmente ou por procurador (artigo 151, “caput”).
Encerrada a instrução, o interessado terá vista dos autos para alegações finais pelo prazo de dez dias (artigo 151,
§ 1°). Na primeira reunião ordinária subsequente, o Conselho Superior do Ministério Público decidirá pelo voto
da maioria absoluta dos seus membros (artigo 151, § 2°). Da decisão contrária ao vitaliciamento, caberá recurso
do interessado ao Colégio de Procuradores de Justiça no prazo de dez dias, contados de sua intimação, que será
processado na forma de seu regimento interno (artigo 151, § 3°). A intimação do interessado e de seu
procurador, quando houver, será pessoal ou, havendo motivo justificado, por publicação no Diário Oficial do
Estado (artigo 151, § 4°). Da decisão favorável ao vitaliciamento e contrária ao relatório do Corregedor-Geral,
caberá recurso deste ao Colégio de Procuradores de Justiça (artigo 151, § 5°). O Conselho Superior do Ministério
Público terá o prazo máximo de sessenta dias para decidir sobre o não vitaliciamento e o Colégio de
Procuradores de Justiça trinta dias para decidir eventual recurso (artigo 152, “caput”). Durante a tramitação do
procedimento de impugnação, o membro do Ministério Público perceberá o subsídio integral, contando-se para
todos os efeitos o tempo de suspensão do exercício funcional (artigo 152, § 1°). Transitada em julgado a decisão
desfavorável ao vitaliciamento, o Promotor de Justiça será exonerado por ato do Procurador-Geral de Justiça
(artigo 152, § 2°).

A Resolução do Conselho Superior n.° 03/2015, por sua vez, que “regulamento o Regimento Interno da
Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Acre e dá outras providências”, na sua Seção IV, também
trata do estágio probatório. O artigo 52, “caput” e §§ 1° e 2°, reproduz literalmente o artigo 149, incisos, da Lei
Complementar n.º 291/2014 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Acre). Não são computados como
sendo de efetivo exercício, para fins de vitaliciamento, os afastamentos do membro do Ministério Público
decorrente de: I – licenças: a) para tratamento de saúde, b) por motivo de doença em pessoa da família, c)
gestante, d) paternidade, e) para casamento, f) por luto, g) licença-prêmio, h) adoção; II – férias; III – trânsito; IV
– convocação para serviços obrigatórios por lei; V – disponibilidade remunerada; VI – prisão provisória da qual
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não resulte processo ou sentença condenatória transitada em julgado; VII – outras hipóteses definidas em lei (§
3° do artigo 52). Durante o estágio probatório, o membro do Ministério Público deverá comunicar ao
Corregedor-Geral a ocorrência de quaisquer afastamentos (§ 4° do artigo 52). A Central de Apoio às Comissões
Disciplinares e de Avaliação fará o controle do tempo de efetivo exercício do Promotor de Justiça em estágio
probatório, para fins de vitaliciamento, comunicando o Corregedor-Geral quando faltarem dois meses para o
decurso do biênio (§ 5° do artigo 52). Os artigos 53 “usque” 55 da Resolução n.° 03/2015 reproduzem, “ipsis
literis”, o disposto nos artigos 150 a 152 da Lei Complementar n,° 291/2014 (Lei Orgânica do Ministério Público
do Estado do Acre). A Seção V trata de modo específico do estágio probatório. A Corregedoria-Geral do
Ministério Público organizará assentamento funcional para cada membro do Ministério Público em estágio
probatório, no qual deverão constar nome do Promotor de Justiça, classificação no concurso e nota de
aprovação de cada disciplina, número e data do ato de nomeação, data da publicação oficial, data da posse no
cargo e indicação da Promotoria de Justiça em que foi classificado, início e término de cada etapa do estágio,
data do recebimento dos trabalhos trimestrais, data das resoluções que decidiram sobre o prosseguimento no
estágio ou confirmaram o Promotor de Justiça na carreira, assim como qualquer outro dado, documento ou
trabalho realizado com sua atuação judicial ou extrajudicial e que possa interessar à verificação do cumprimento
dos requisitos necessários ao prosseguimento, à permanência em estágio probatório ou à confirmação à carreira
(artigo 56). A avaliação dos Promotores de Justiça em estágio probatório dar-se-á, dentre outras fontes, por meio
de relatórios trimestrais, visitas e inspeções realizadas pela Corregedoria-Geral, inspeções permanentes
encaminhadas pelos Procuradores de Justiça, trabalhos elaborados e de avaliações psiquiátricas e psicológicas da
adaptação ao cargo, efetivadas pela Corregedoria-Geral, pelo menos, antes do final do 2°, 4° e 7° trimestres
(artigo 57). O relatório trimestral de estágio será gerado pela Corregedoria-Geral e conterá: a) todos os trabalhos
jurídicos produzidos pelo Promotor de Justiça em estágio probatório; b) atividades extrajudiciais desenvolvidas
no período e informadas pelo Promotor de Justiça em estágio probatório; c) os relatórios obrigatórios; d) os
relatórios de avaliações psicológica e psiquiátrica de adaptação ao cargo, pelo menos no final do 2°, 4° e 7°
trimestre (artigo 58, incisos).

As inspeções permanentes remetidas pelos Procuradores de Justiça à Corregedoria-Geral conterão as impressões
que, relativamente a cada feito, tiveram quanto à eficiência, zelo e diligência com que atuou o Promotor de
Justiça em estágio probatório no processo, bem como quanto ao valor jurídico dos trabalhos produzidos (artigo
59, “caput”). A Corregedoria-Geral manterá os Procuradores de Justiça informados da nominata dos Promotores
de Justiça em estágio probatório (artigo 59, parágrafo único). Os relatórios trimestrais referentes ao estágio
probatório serão distribuídos entre os Promotores-Corregedores designados pelo Corregedor-Geral, os quais
emitirão parecer circunstanciado, que conterá: a) relação dos trabalhos examinados; b) apreciação quanto à
grafia, à redação, ao método, à lógica e à qualidade técnico-jurídica dos trabalhos, referindo as imperfeições
encontradas, com indicação da forma correta ou com a orientação a ser observada; c) apreciação das atividades
extrajudiciais e dos relatórios enviados no período; d) análise dos critérios de avaliação previstos neste
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regimento (artigo 60, incisos). O parecer subscrito pelo Promotor-Corregedor, devidamente acompanhado de
cópia do relatório trimestral de estágio probatório, arquivando-se em seu assentamento funcional (artigo 60,
parágrafo único). Até o final do segundo mês de efetivo exercício do cargo, o Promotor de Justiça em estágio
probatório receberá visita de orientação da Corregedoria-Geral, ocasião em que será, também, conferida a
adaptação do membro do Ministério Público ao cargo (artigo 61, “caput”). A aferição de que trata o “caput”
deste artigo far-se-á mediante avaliação, por amostragem, de trabalhos judiciais e extrajudiciais, regularidade do
serviço e, quando necessário, através de diligências na comarca, lavrando-se relatório, que será encaminhado ao
Corregedor-Geral (artigo 61, parágrafo único). Antes de decorridos o 4° e o 6° trimestres do estágio probatório, a
Corregedoria-Geral procederá às correições nas Promotorias de Justiça tituladas por Promotor de Justiça em
estágio probatório, elaborando relatório circunstanciado do que observar do serviço extrajudicial (artigo 62,
“caput”). Por determinação do Conselho Superior do Ministério Público ou do Corregedor-Geral, poderão ser
realizadas, a qualquer tempo, outras correições para avaliação do serviço e da atuação extrajudicial do Promotor
de Justiça em estágio probatório (artigo 62, parágrafo único). O Corregedor-Geral, sempre que julgar
conveniente ou necessário, poderá determinar que o Promotor de Justiça em estágio probatório participe de
atividades de orientação da Corregedoria-Geral do Ministério Público (artigo 63, “caput”). Ao final de cada
trimestre, a Corregedoria-Geral atribuirá, através de avaliações, aos Promotores de Justiça em estágio probatório
um dos seguintes conceitos: a) O – Ótimo; b) MB – Muito Bom; c) B – Bom; d) R – Regular; e) I – Insuficiente
(artigo 64, alíneas).

As avaliações realizadas até o final do segundo trimestre serão submetidas à apreciação do Conselho Superior do
Ministério Público que poderá determinar o prosseguimento dos Promotores de Justiça em estágio probatório
(artigo 65, “caput”). A Corregedoria-Geral, para fins de apreciação, encaminhará ao Conselho Superior do
Ministério Público o assentamento funcional e os relatórios trimestrais (artigo 65, parágrafo único). As referidas
peças – assentamento funcional e os relatórios trimestrais –, após distribuição a um relator sorteado, serão
submetidas, na sessão que se seguir, à apreciação do Conselho Superior do Ministério Público, que decidirá
sobre o prosseguimento no estágio probatório (artigo 66, “caput”). Na sessão, o relator fará exposição sobre a
atuação do Promotor de Justiça em estágio probatório (artigo 66, § 1°). Findo o relatório, o Conselho Superior,
após debatê-lo, decidirá com a presença mínima de dois terços de seus membros, sobre o prosseguimento do
estágio probatório do Promotor de Justiça (artigo 66, § 2°). Determinado o prosseguimento do estágio, o
assentamento funcional do Promotor de Justiça retornará imediatamente à Corregedoria-Geral (artigo 66, § 3°).

Os Promotores de Justiça que obtiverem conceitos R e I poderão ser considerados inaptos para o exercício do
cargo por decisão do Conselho Superior do Ministério Público (artigo 67, “caput”). O Conselho Superior do
Ministério Público dará ciência ao interessado da avaliação da Corregedoria-Geral para, em 05 (cinco) dias,
apresentar defesa escrita, facultado-se-lhe vista do processo (artigo 67, § 1°). Com ou sem a defesa do Promotor
de Justiça em estágio probatório, o Conselho Superior, após determinar as diligências que entender necessárias,
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examinará o processo, proferindo decisão no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 67, § 2°). Da referida decisão do
Conselho Superior, caberá recurso, no prazo de 10 (dez) dias, para o Colégio de Procuradores, que proferirá
decisão definitiva no prazo de 60 (sessenta) dias (artigo 67, § 3°). Sendo desfavorável a decisão do Colégio de
Procuradores, o Procurador-Geral de Justiça providenciará o ato de exoneração (artigo 67, § 4°).

Aos 12 (doze) meses de efetivo exercício do cargo, será apurada a permanência em estágio probatório e, aos 18
(dezoito) meses, a confirmação na carreira do Promotor de Justiça em estágio probatório (artigo 68, “caput”). Os
Promotores de Justiça que obtiverem conceitos R e I poderão ser considerados inaptos para o exercício do cargo
por decisão do Conselho Superior do Ministério Público (artigo 68, § 1°). A Corregedoria-Geral do Ministério
Público, ao final dos dois períodos referidos (doze e dezoito meses), encaminhará todas as avaliações realizadas
até o final do 4° e do 6° trimestres e o relato dos fatos que considerar relevantes ao Conselho Superior, que dará
ciência, em ambas as oportunidades, ao Promotor de Justiça em estágio probatório para, no prazo de 05 (cinco)
dias, apresentar manifestação escrita (artigo 68, § 2°). Com ou sem manifestação, o Conselho Superior proferirá
decisão no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 68, § 3º). Favorável a decisão, a confirmação na carreira será
declarada mediante portaria do Procurador-Geral de Justiça (artigo 68, § 4°). Desfavoráveis as decisões de
permanência em estágio probatório ou de confirmação na carreira, pelo Conselho Superior do Ministério
Público, delas terá ciência o interessado, para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, recorrer ao Colégio de
Procuradores, que proferirá decisão definitiva no prazo de 60 (sessenta) dias (artigo 68, § 5°). Sendo desfavorável
a decisão do Colégio de Procuradores, o Procurador-Geral de Justiça providenciará o ato de exoneração (artigo
68, § 6°). Para fins de apreciação da permanência e da confirmação no estágio probatório, a Corregedoria-Geral
encaminhará ao Conselho Superior do Ministério Público o assentamento funcional do Promotor de Justiça, além
do resultado das correições efetuadas (artigo 69, “caput”). Favorável a decisão pela confirmação na carreira, o
assentamento funcional do Promotor de Justiça retornará à Corregedoria-Geral, onde permanecerá até
completar o período de estágio (artigo 69, parágrafo único). Esgotado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de
efetivo exercício no cargo em estágio probatório sem que ocorra fato novo capaz de provocar reexame pelo
Conselho Superior, a Corregedoria-Geral do Ministério Público encaminhará o assentamento funcional do
Promotor de Justiça ao Procurador-Geral de Justiça, que expedirá portaria declarando o vitaliciamento (artigo 70,
“caput”). Todos os documentos referentes ao estágio probatório serão de caráter reservado e o assentamento
funcional respectivo deverá ser mantido em sigilo (artigo 71, “caput”).

Os membros do Ministério Público serão avaliados com base nos princípios de eficiência, eficácia e efetividade,
atendendo os valores da identidade institucional do Ministério Público (artigo 72, “caput”). São considerados
valores de identidade institucional do Ministério Público: a) qualidade; b) credibilidade; c) comprometimento; d)
orientação para resultados; e) integração social (artigo 72, § 1°, incisos). Os requisitos de avaliação para fins de
vitaliciamento tomarão, também, como base os seguintes critérios: I – planejamento do trabalho, considerando
os prazos e as necessidades; II – cumprimento dos prazos processuais; III – controle patrimonial; IV – zelo pela
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conservação dos materiais e equipamentos; V – participação em cursos e treinamentos disponibilizados pela
Instituição; VI – aplicação dos conhecimentos do sistema informatizado do Ministério Público; VII – senso de
economia e combate aos desperdícios; VIII – zelo pelo sigilo dos documentos; IX – comprometimento com a
identidade institucional; X – participação nos atos de expediente forense; XI – administração do tempo e seus
afazeres; XII – utilização dos recursos disponibilizados pela Instituição; XIII – manutenção de registro de
atendimento ao público, às partes e aos advogados; XIV – tratamento respeitoso a membros e servidores do
Ministério Público; XV – divulgação das ações institucionais de interesse público; XVI – cumprimento das metas
institucionais; XVII – compartilhamento do conhecimento com os membros da Instituição; XVIII – realização
periódica de trabalho com servidores; XIX – participação em cursos de aperfeiçoamento oferecidos pela
Instituição; XX – envolvimento com projetos do planejamento estratégico; XXI – contribuição para o
aperfeiçoamento do sistema automatizado do Ministério Público; XXII – atendimento aos cidadãos com
urbanidade, presteza e cordialidade; XXIII – auxílio aos membros do Ministério Público; XXIV – orientação
periódica e técnica aos servidores; XXV – manutenção de relações institucionais respeitosas com os demais
poderes e órgãos do Estado; XXVI – idoneidade moral, no âmbito pessoal, profissional e familiar; XXVII – conduta
pública e particular compatível com a dignidade do cargo; XXVIII – articulação junto a outras instituições
formando uma rede de relacionamento vinculada a sua área de atuação em prol dos interesses do Ministério
Público; XXIX – viabilização das ações propostas nos Projetos previstos no Planejamento Estratégico; XXX –
participação de comissões/conselhos ou outras funções não vinculadas diretamente à atuação funcional; XXXI –
engajamento nas causas defendidas pela Instituição; XXXII – apresentação de críticas e sugestões, contribuindo
para o aperfeiçoamento da Instituição; XXXIII – relacionamento com os servidores e autoridades dos demais
poderes (artigo 72, incisos). A fiscalização e a avaliação dos resultados das metas institucionais dos órgãos da
administração e dos órgãos auxiliares da atividade funcional serão realizadas com base nos princípios da
eficiência, eficácia, efetividade e dos valores da identidade Institucional do Ministério Público (artigo 72, § 1°),
atinentes às atribuições correspondentes a cada órgão (artigo 73, “caput”). Os relatórios de correição e de
inspeção atribuirão um dos seguintes conceitos de avaliação: a) O – Ótimo; b) MB – Muito Bom; c) B – Bom; d) R
– Regular; e) I – Insuficiente (artigo 74, “caput” e incisos). Nos casos em que for atribuído ao membro
correicionado ou inspecionado os conceitos R (regular) ou I (insuficiente), será instaurada a sindicância ou
processos administrativo disciplinar (artigo 75, “caput”).

A avaliação psicológica é um processo de construção do conhecimento acerca dos aspectos psicológicos com a
finalidade de produzir, orientar, monitorar e encaminhar ações e intervenções sobre o membro avaliado (artigo
76, “caput”). A avaliação psicológica será realizada exclusivamente por psicólogo da Corregedoria-Geral (artigo
77, “caput”). A avaliação psicológica realizada com o membro do Ministério Público consiste em: I – entrevista
reservada; II – aplicação de testes psicológicos, notadamente o teste de personalidade; III – dinâmica em grupo,
quando necessário; IV – outros instrumentos situacionais, a critério do avaliador (artigo 78, incisos). Após a
avaliação psicológica, o psicólogo emitirá relatório reservado, com sugestões técnicas, para fins de subsidiar as
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ações da Corregedoria-Geral, durante os processos de estágio probatório, inspeção extraordinária, correição
ordinária, correição extraordinária e inspeção ordinária (artigo 79, “caput”). O Corregedor-Geral poderá solicitar
avaliação psicológica no decorrer de processos disciplinares (artigo 80, “caput”).
Transcreve-se, a título de ilustração, a conclusão de avaliação psicológica e psiquiátrica levada a efeito no estágio
probatório de membro do Ministério Público, Doutor Carlos Augusto da Costa Pescador, Promotor de Justiça
Substituto, a saber:

“Da entrevista, observação e instrumentos de avaliação, verificou-se que o avaliado apresentou, no momento,
resultados satisfatórios, levando em consideração o que se propõe na demanda apresentada, não havendo nada que
impeça a atuação profissional, o que o qualifica como apto para continuar a exercer sua função de Promotor de
Justiça substituto.

Frente às observações realizadas na presente avaliação, sugiro acompanhamento profissional, visando à prevenção à
saúde mental, como também o melhor desenvolvimento e aprimoramento da atuação profissional do avaliado, visto
que a ‘psicoterapia é um processo de busca de conhecimento e desenvolvimento, como também uma experiência
enriquecedora, que possibilita a transformações no íntimo da pessoa, com resultados notórios em diversas situações.”

Para efeito de avaliação, o Promotor de Justiça em estágio probatório deverá disponibilizar todos os trabalhos
produzidos (artigo 5° do Regulamento do Estágio Probatório – Resolução n.° 03/2016 do Conselho Superior do
Ministério Público).

A remessa das peças produzidas pelo membro do Ministério Público em estágio probatório é feita,
semanalmente, pelo sistema SAJ/MP.

São três Promotores de Justiça que assessoram o Corregedor-Geral, sem atuação, no entanto, exclusiva (as
atribuições de Promotor-Corregedor são cumuladas com as atribuições inerentes aos cargos titulados pelos
referidos auxiliares). A substituição do Corregedor-Geral é exercida por Procurador de Justiça indicado pelo
Corregedor-Geral e nomeado pelo Procurador-Geral.

O Promotor de Justiça em estágio probatório deverá fazer, durante o biênio de prova, no mínimo, 10 (dez)
sessões de julgamento do Plenário do Tribunal do Júri, sendo que a Corregedoria-Geral, dentro do possível,
distribuirá o número de sessões de forma equitativa durante as quatro fases do estágio probatório (artigo 4° do
Regulamento do Estágio Probatório – Resolução n.° 03/2016 do Conselho Superior do Ministério Público).

Até o final do segundo mês de efetivo exercício do cargo, o Promotor de Justiça em estágio probatório receberá
visita de orientação da Corregedoria-Geral, ocasião em que será, também, conferida a adaptação do membro do
Ministério Público ao cargo (artigo 9°, “caput”, do Regulamento do Estágio Probatório – Resolução n.° 03/2016
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do Conselho Superior do Ministério Público). Tal aferição se fará mediante avaliação, por amostragem, dos
trabalhos judiciais e extrajudiciais, regularidade do serviço e, quando necessário, através de diligências na
comarca, lavrando-se relatório (artigo 9°, parágrafo único, do Regulamento do Estágio Probatório – Resolução n.°
03/2016 do Conselho Superior do Ministério Público).

Antes de decorridos o 2° e 3° semestre do estágio probatório, a Corregedoria-Geral procederá a correições nas
Promotorias de Justiça tituladas por Promotores de Justiça em estágio probatório, elaborando relatório
circunstanciado do que observar quanto ao serviço e à atuação extrajudicial (artigo 10, “caput”, do Regulamento
do Estágio Probatório – Resolução n.° 03/2016 do Conselho Superior do Ministério Público). E por determinação
do Conselho Superior do Ministério Público ou do Corregedor-Geral poderão ser realizadas, a qualquer tempo,
outras correições para avaliação do serviço e da atuação extrajudicial do Promotor de Justiça em estágio
probatório (artigo 10, parágrafo único, do Regulamento do Estágio Probatório – Resolução n.° 03/2016 do
Conselho Superior do Ministério Público).

Há, no histórico do Ministério Público do Estado do Acre, um caso de não vitaliciamentro de Membro em estágio
probatório.

Há prévio estágio de adaptação ministrado pelo CEAF, com participação da Corregedoria-Geral.

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

Tanto estabelecido, não há qualquer sugestão ou orientação a ser levada a efeito no ponto, ante a excelência
legal/normativa, acompanhada da devida práxis, do tratamento dispensado pelo Ministério Público do Estado do
Acre ao estágio probatório de seus Membros.

13. Correições e Inspeções
Inspeções (regulamentação interna e periodicidade): Resolução n.º 03/2015. Inspeção Ordinária, a cada 02 anos;
Inspeção Extraordinária, quando necessário e por conveniência da administração.
Correições (regulamentação interna e periodicidade): Resolução n.º 03/2015 e Ato Conjunto n.º 01/2003.
Correição Ordinária, a cada 02 anos; Correição Extraordinária, quando necessário e por conveniência da
administração.

Metodologia de planejamento das inspeções e correições (sistema eletrônico, relatório preliminar, etc):
Calendário anual; acompanhamento eletrônico do trabalho dos membros; relatório correicional preliminar;
entrevista pessoal com o membro; relatório definitivo.
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Acesso à sistema de controle e registro dos feitos judiciais e extrajudiciais: SAJMPAC.

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.): Além dos requisitos suso mencionados, avalia-se com base nos princípios da eficiência, eficácia e
efetividade, atendendo aos valores da qualidade, credibilidade, comprometimento, transparência e orientação
para resultados.
A disciplina da atividade fiscalizatória dos membros do Ministério Público do Estado do Acre encontra referência
na Lei Complementar n.° 291/2014, no Título IV – “Do Regime Disciplinar”, no capítulo que trata das “Das
Disposições Preliminares” (Capítulo I). Reza o artigo 190, incisos, do referido diploma legal que a atividade
funcional dos membros do Ministério Público está sujeita a: I – inspeções permanentes, ordinárias e
extraordinárias; II – correições ordinárias e extraordinárias. Qualquer pessoa poderá reclamar aos órgãos da
Administração Superior do Ministério Público contra membros da Instituição (artigo 190, parágrafo único).
As inspeções permanentes serão exercidas pelos Procuradores de Justiça, ao examinarem os autos em que os
Promotores de Justiça tenham oficiado, com remessa de relatório à Corregedoria-Geral do Ministério Público
(artigo 191, “caput”, combinado com o artigo 54, “caput”).

As inspeções extraordinárias serão realizadas pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, quando houver fatos
que as justifiquem, independentemente de prévia designação (artigo 192, “caput”).
As correições ordinárias serão realizadas pela Corregedoria-Geral do Ministério Público na forma do regimento
interno,

para verificar a regularidade do serviço, a eficiência, a pontualidade, o exercício das funções, o

cumprimento dos deveres do cargo e a conduta pública ou particular dos membros da Instituição (artigo 193,
“caput”). A Corregedoria-Geral realizará, no curso do mandato, correições e inspeções ordinárias em,
respectivamente, pelo menos cinquenta por cento das Promotorias e Procuradorias de Justiça (artigo 193, § 1°). As
inspeções ordinárias em Procuradorias de Justiça serão realizadas pelo Corregedor-Geral na forma do regimento
interno (artigo 193, § 2°).

As correições extraordinárias serão realizadas, de ofício, pela Corregedoria-Geral e por determinação dos órgãos
da Administração Superior do Ministério Público (artigo 194, “caput”).

A Resolução do Conselho Superior do Ministério Público n.° 03/2015 – Regimento Interno da Corregedoria-Geral
do Ministério Público do Estado do Acre, por sua vez, regulamenta a matéria no Título VII – “Do Regime
Disciplinar” –, Capítulo I – “Das Disposições Disciplinares” –, nas Seções I “usque” V. Consta: “A atividade funcional
dos membros do Ministério Público está sujeita a: I – inspeções permanentes e extraordinárias; II – correições
ordinárias e extraordinárias” (artigo 104, incisos). Qualquer pessoa poderá reclamar junto aos órgãos da
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administração superior do Ministério Público contra membros da Instituição (artigo 104, parágrafo único).

As inspeções permanentes serão exercidas pelos Procuradores de Justiça, ao examinarem os autos em que os
Promotores de Justiça tenham oficiado, com remessa de relatório à Corregedoria-Geral do Ministério Público
(artigo 105, “caput”, combinado com o artigo 110, “caput” ). 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-lhes ciência dos elogios e mandando consignar em seus assentamentos as devidas anotações (artigo 110,
parágrafo único). A inspeção permanente será procedida pelos Procuradores de Justiça ao oficiarem nos autos,
através do preenchimento de formulários conceituais instituídos pela Corregedoria-Geral e pelo encaminhamento
conjunto das peças processuais que entenderem necessárias para aquela avaliação (artigo 111, “caput”). Quando
necessário, o Chefe de Gabinete da Corregedoria-Geral providenciará remessa, mediante protocolo, a todos os
Procuradores de Justiça de formulário padrão para conceitos (artigo 111, § 1°). Os formulários com conceito geral
Ótimo, Muito Bom e Bom, após avaliados e anotados pelo Corregedor-Geral, serão mantidos arquivados junto à
ficha funcional respectiva (artigo 111, § 2°). Os formulários do conceito Regular ou Insuficiente, ou aqueles que
contiverem observações negativas ou críticas ao trabalho do Promotor de Justiça, serão anotados pelo
Corregedor-Geral nas respectivas fichas funcionais (artigo 111, § 3°). Na hipótese de ser atribuído conceito geral
Regular ou Insuficiente, o Corregedor-Geral dará ciência ao Promotor de Justiça para que, querendo e no prazo de
15 (quinze) dias, formule pedido de reconsideração ao avaliador, podendo juntar peças pertinentes ao processo
examinado (artigo 111, § 4°). Se o pedido de reconsideração do Promotor de Justiça for aceito pelo Procurador de
Justiça, este atribuirá um novo conceito, remetendo os autos à Corregedoria-Geral para arquivamento (artigo 111,
§ 5°). Se num processo atuarem dois ou mais Promotores de Justiça, será preenchido pelo Procurador de Justiça o
formulário de conceito individual para cada um dos membros (artigo 111, § 6º). O Corregedor-Geral deverá, nos
casos de conceito geral Regular ou Insuficiente, fazer em caráter reservado as recomendações que julgar cabíveis,
visando o aprimoramento da atividade funcional do Promotor de Justiça ou, se for o caso, instaurar sindicância ou
processo administrativo disciplinar (artigo 111, § 7°).

As inspeções extraordinárias serão realizadas pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, quando houver fatos
que as justifiquem, independentemente de prévia designação (artigo 112, “caput”). A inspeção extraordinária
consiste no comparecimento pessoal do Corregedor-Geral do Ministério Público ou do Subcorregedor-Geral do
Ministério Público, ou, ainda, por delegação destes, dos Promotores-Corregedores, tendo por finalidade a
verificação da organização administrativa da Promotoria de Justiça para aferição do acúmulo de serviço, das
condições do trabalho, bem como do desempenho das funções pelo Promotor de Justiça que por ela estiver
respondendo, seja titular ou designado, mesmo em colaboração (artigo 113, “caput”). Por ocasião da inspeção
extraordinária poderão ser examinados os registros judiciais de carga de feitos ao Ministério Público, suas
pendências, os feitos judiciais e extrajudiciais que estejam no gabinete, os processos judiciais em tramitação que
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contem com a participação do Ministério Público e que forem considerados relevantes, mesmo que não estejam
em carga, as pastas da Promotoria de Justiça, assim como os documentos e papéis que lhe tenham sido remetidos
e se encontrem em gabinete e os registros do sistema informatizado do Ministério Público (artigo 114, “caput”). O
Promotor de Justiça visitado deverá colocar à disposição de Corregedoria-Geral do Ministério Público todos os
livros, as pastas, os papéis, documentos, procedimentos e autos da respectiva Promotoria de Justiça, para os
exames que forem necessários (artigo 114, parágrafo único). Durante os trabalhos de inspeção extraordinária, o
membro inspecionado será submetido à avaliação psicológica (artigo 115, “caput”). Não sendo possível a
realização da avaliação psicológica na data da inspeção, será previamente designado local, dia e hora para a sua
realização (artigo 115, § 1°). Da avaliação psicológica será confeccionado Relatório de Avaliação Psicológica que
constará como parte do relatório da inspeção extraordinária (artigo 115, § 2°). Da inspeção extraordinária será
lavrado relatório reservado, no qual deverá constar, pelo menos, os seguintes dados: I – Promotoria de Justiça
visitada, a data de sua realização e os membros da Corregedoria-Geral do Ministério Público que dela
participaram; II – o Promotor de Justiça que esteja respondendo pela Promotoria de Justiça e, sendo seu titular, a
data em que nela assumiu e se reside na Comarca; III – o horário reservado ao atendimento ao público, se estão
regularmente instituídos e atualizados os arquivos da Promotoria de Justiça, e as condições das instalações físicas
do gabinete; IV – a quantidade de feitos existentes com vista em gabinete e no cartório, assim como de
procedimentos administrativos preliminares e de inquéritos civis em andamento na Promotoria de Justiça; V – a
data da última visita realizada pelo Promotor de Justiça a estabelecimento prisional, quando for o caso; VI – as
sugestões eventualmente apresentadas pelo Promotor de Justiça e as orientações que lhe forem feitas pela
Corregedoria-Geral do Ministério Público; VII – as assinaturas dos membros da Corregedoria-Geral do Ministério
Público que dela tenham participado e do Promotor de Justiça que esteja respondendo pela Promotoria de Justiça;
VIII – relatório de avaliação psicológica (artigo 116, incisos). A realização de inspeção extraordinária e as
orientações dadas pela Corregedoria-Geral do Ministério Público serão anotadas na ficha funcional do Promotor
de Justiça visitado (artigo 116, § 1°). O Promotor de Justiça arquivará via que lhe for entregue do relatório da visita
de inspeção na pasta respectiva da Promotoria de Justiça inspecionada (artigo 116, § 2°). O relatório da inspeção
será arquivado na Corregedoria-Geral do Ministério Público (artigo 116, § 3°). Se houver mais de um Promotor de
Justiça em exercício, registrar-se-á a visita em formulários separados e para cada um deles (artigo 116, § 4°).
Verificada a violação de dever funcional por Promotor de Justiça, o Corregedor-Geral do Ministério Público ou o
Subcorregedor-Geral do Ministério Público deverá instaurar sindicância ou processo administrativo disciplinar
(artigo 117, “caput”).

A correição ordinária será efetuada nas Promotorias de Justiça, tendo por finalidade verificar a regularidade do
serviço, a eficiência e a pontualidade do Promotor de Justiça no exercício de suas funções, o cumprimento das
obrigações legais e das determinações da Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério
Público, sua participação em atividades comunitárias, prevenindo ou dirimindo conflitos, participando de reuniões,
palestras, audiências públicas e vistorias, sua contribuição para a consecução dos objetivos definidos pela
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Administração Superior do Ministério Público, assim como sua conduta pessoal (artigo 118, “caput”).

O Corregedor-Geral do Ministério Público fará publicar edital que será afixado na porta da Promotoria de Justiça e
no átrio do prédio onde ela estiver instalada, com a indicação do dia e horário que estará à disposição do público
em geral para receber informações acerca do trabalho da Promotoria de Justiça (artigo 119, “caput”). As
correições constarão de cronograma organizado pela Corregedoria-Geral e divulgadas no Diário Oficial do Estado,
com antecedência mínima de 10 (dez) dias, para conhecimento das autoridades, Ordem dos Advogados do Brasil e
público em geral (artigo 119, § 1°). Havendo justo motivo, tanto as informações das pessoas quanto aquelas
apresentadas pelos magistrados e advogados poderão ser recebidas reservadamente e tomadas a termo (artigo
119, § 2). O Corregedor-Geral do Ministério Público, o Subcorregedor-Geral, ou, ainda, por delegação destes, o
Promotor-Corregedor poderão 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
aperfeiçoando dos serviços prestados (artigo 119, § 3°). O membro do Ministério Público que responder pela
Promotoria de Justiça sob correição será avisado, mediante ofício e/ou mensagem eletrônica com antecedência
mínima de 10 (dez) dias (artigo 120, “caput”). Concluída a correição, o Corregedor-Geral lavrará o respectivo
termo, como modelo próprio, onde se consignarão as informações e dados levantados no ato, entregando-se cópia
ao Promotor de Justiça para arquivamento, instaurando-se, ainda, se for o caso, sindicância ou processo
administrativo próprio (artigo 121, “caput”). Constarão do respectivo termo as referências elogiosas oriundas de
informações prestadas pelas pessoas referidas no § 1° do artigo 119 deste Regimento, bem como possíveis erros,
omissões ou abusos cometidos pelo Promotor de Justiça correicionado, além de recomendações gerais de caráter
imediato (artigo 121, parágrafo único). O Corregedor-Geral, à vista dos resultados da correição, fará consignar
também no mesmo termo seus elogios ou recomendações para o aprimoramento e aperfeiçoamento das
atividades funcionais (artigo 122, “caput”). Durante a correição serão verificadas as condições de trabalho e
instalações da Promotoria de Justiça, fazendo-se as anotações devidas (artigo 123, “caput”). Durante os trabalhos
de correição ordinária, o membro correicionado será submetido à avaliação psicológica (artigo 124, “caput”). Não
sendo possível a realização da avaliação psicológica na data da correição, será previamente designado local, dia e
hora para a sua realização (artigo 124, § 1°). Da avaliação psicológica será confeccionado Relatório de Avaliação
Psicológica que constará como parte do relatório da correição ordinária (artigo 124, § 2°). Dos trabalhos de
correição será elaborado relatório circunstanciado, no qual, dentre outros dados, constará: I – o registro das
atividades de fiscalização extrajudiciais, quando for o caso; II – as informações apresentadas pelo público em geral,
magistrados e advogados; III – as considerações acerca da qualidade da redação, adequação técnica,
sistematização lógica, nível de persuasão e conteúdo jurídico das manifestações dos Promotores de Justiça que
tenham atuado nos feitos examinados; IV – a síntese das boas práticas observadas, as eventuais irregularidades
constatadas, bem como as conclusões e medidas necessárias a prevenir erros, corrigir problemas e aprimorar o
serviço desenvolvido pelo respectivo órgão; V – relatório de avaliação psicológica (artigo 125, incisos). A realização
da correição e as orientações dadas pela Corregedoria-Geral do Ministério Público serão anotadas na ficha
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funcional dos Promotores de Justiça cujas atividades foram objeto de exame no curso da correição (artigo 126,
“caput”). O Promotor de Justiça arquivará a via que lhe for entregue do relatório circunstanciado na pasta
respectiva da Promotoria de Justiça correicionada (artigo 126, § 1°). O relatório final da correição será levado ao
conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público (artigo 126, § 2°). O relatório circunstanciado será
arquivado na Corregedoria-Geral do Ministério Público (artigo 126, § 3°). Verificada a violação de dever funcional
por Promotor de Justiça, o Corregedor-Geral do Ministério Público ou o Subcorregedor-Geral do Ministério Público
deverá instaurar sindicância ou processo administrativo disciplinar (artigo 127, “caput”). Com fundamento nas
observações feitas na correição, o Corregedor-Geral do Ministério Público ou o Subcorregedor-Geral do Ministério
Público poderão sugerir ao Procurador-Geral de Justiça a edição de instrução, de caráter genérico e não
vinculativo, aos Promotores de Justiça (artigo 128, “caput”).

As correições extraordinárias serão realizadas, de ofício, pela Corregedoria-Geral e por determinação dos órgãos
da Administração Superior do Ministério Público (artigo 129, “caput”). A correição extraordinária efetuada nas
Promotorias de Justiça será realizada pessoalmente pelo Corregedor-Geral do Ministério Público ou pelo
Subcorregedor-Geral do Ministério Público, que a presidirá, sendo determinada de ofício, ou por recomendação do
Procurador-Geral de Justiça ou dos demais órgãos da Administração Superior, ou, ainda, por deliberação do
Conselho Nacional 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 comprometam
o prestígio ou a dignidade da Instituição; c) descumprimento de dever funcional ou procedimento incorreto (artigo
130, incisos). A correição extraordinária será comunicada ao Promotor de Justiça que esteja respondendo pela
Promotoria de Justiça, com a antecedência mínima de vinte e quatro horas, podendo ser efetuada por meio de
mensagem eletrônica, indicando o dia e horário da instalação dos trabalhos (artigo 130, § 1°). Aplicam-se à
correição extraordinária, no que couber, o disposto à inspeção e à correição ordinária nas seções anteriores (artigo
130, § 2°). O relatório correicional também será levado a conhecimento do órgão da Administração Superior do
Ministério Público que tenha recomendado a realização da correição extraordinária (artigo 130, § 3°). Durante os
trabalhos de correição extraordinária, o membro correicionado será submetido à avaliação psicológica (artigo 131,
“caput”). Não sendo possível a realização da avaliação psicológica na data da correição, será previamente
designado local, dia e hora para a sua realização (artigo 131, § 1°). Da avaliação psicológica será confeccionado
Relatório de Avaliação Psicológica que constará como parte do relatório da correição extraordinária (artigo 131, §
2°).

O Corregedor-Geral, de ofício ou por determinação dos órgãos da Administração Superior, poderá realizar
inspeção nas Procuradorias de Justiça a fim de verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade do
Procurador de Justiça, no exercício de suas funções, o cumprimento das obrigações legais e das determinações da
Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público, sua participação em atividades
comunitárias, prevenindo ou dirimindo conflitos, participando de reuniões, palestras, audiências públicas, sua
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contribuição para a consecução dos objetivos definidos pela Administração Superior do Ministério Público, assim
como sua conduta pessoal, desde que comunicado o respectivo Procurador de Justiça, mediante ofício, com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias (artigo 132, “caput”). Para o trabalho de inspeção o Corregedor-Geral do
Ministério Público poderá ser auxiliado pelo Subcorregedor-Geral (artigo 132, § 1°). O Corregedor-Geral realizará
inspeções em, no mínimo, cinquenta por cento das Procuradorias de Justiça, no decorrer do mandato (artigo 132,
§ 2°).

Ao final dos trabalhos, será elaborado o relatório da inspeção e, após, concluído e processado na

Corregedoria-Geral, será remetido ao Procurador inspecionado, bem como ao Colégio de Procuradores (artigo
133, “caput”). Durante os trabalhos de inspeção nas Procuradorias de Justiça, o membro inspecionado será
submetido à avaliação psicológica (artigo 134, “caput”). Não sendo possível a realização da avaliação psicológica na
data da inspeção, será previamente designado local, dia e hora para a sua realização (artigo 134, § 1°). Da
avaliação psicológica será confeccionado Relatório de Avaliação Psicológica que constará como parte do relatório
da inspeção nas Procuradorias de Justiça (artigo 134, § 2°).
Em relatório de correição ordinária, datado de 14 de setembro de 2016, examinado ao concreto – no cargo da
Promotoria de Justiça Cível de Sena Madureira, titulado pela Doutora Patrícia Paula dos Santos– foi lançada a
seguinte conclusão:

“Todos os aspectos referentes à Resolução n.° 43 do Conselho Nacional do Ministério Público foram observados, fazendo
parte desta correição, também, a documentação juntada aos autos e a Ficha de Correição, conforme Provimento n.°
08/2005-CGMP.
Verificam-se os seguintes aspectos positivos:
- planeja seu trabalho, considerando os prazos e as necessidades;
- cumpre os prazos processuais;
- zela pela conservação dos materiais e equipamentos;
- participa de cursos e treinamentos disponibilizados pela Instituição;
- aplica os conhecimentos adequados do DAJ-MPE;
- possui senso de economia e combate a desperdícios;
- zela pelo sigilo dos documentos, considerando razoável diante das dificuldades estruturais da Promotoria (ausência
de armários adequados);
- assumi a identidade institucional;
- participa dos atos do expediente forense;
- propicia materiais e equipamentos adequados para a equipe;
- utiliza os recursos disponibilizados pela Instituição;
- trata de membros e servidores de maneira respeitosa;
- age com eficiência na comunicação dos atos institucionais;
- implementa as mudanças necessárias para o cumprimento das metas institucionais;
- compartilha o conhecimento com Colegas da Instituição;
- reúne-se periodicamente com a equipe de trabalho;
- disponibiliza-se para novos aprendizados;
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- envolve-se com projetos de planejamento estratégico;
- oferece sugestões para aperfeiçoamento do SAJ-MPE;
- atende aos cidadãos com urbanidade, presteza e cordialidade;
- colabora espontaneamente com os Colegas de trabalho;
- orienta periódica e tecnicamente os servidores;
- mantém relações institucionais maduras e com respeito aos demais poderes e órgãos do Estado;
- possui idoneidade moral, no âmbito pessoal, profissional e familiar;
- possui conduta pública e particular compatível com a dignidade do cargo;
- articula-se junto a outras instituições, formando uma rede de relacionamento vinculada a sua área de atuação em prol
dos interesses do MPAC;
- viabiliza as ações propostas no Planejamento Estratégico;
- engaja-se nas causas defendidas pela Instituição;
- apresenta críticas e sugestões, contribuindo para o aperfeiçoamento da Instituição; e
- possui bom relacionamento com os servidores e autoridades dos demais poderes.

De tudo o que foi visto e exposto, por ocasião da presente correição e considerando que a Promotora de Justiça
correicionada demonstrou estar desenvolvendo suas atribuições com dedicação, zelo e compromisso, bem como o
disposto no artigo 74 da Resolução 03/2015 do Colégio de Procuradores de Justiça/MPAC e as condições de trabalho à
sua disposição, emito conceito geral Muito Bom à Promotora de Justiça Patrícia Paula dos Santos.”

Foram realizadas as seguintes inspeções/correições: ano de 2015: 18 (dezoito) correições nos cargos das
Promotorias de Justiça e 06 (seis) inspeções extraordinárias nos cargos das Promotorias de Justiça. No ano de
2016, 01 (uma) correição extraordinária em cargo de Promotoria de Justiça e 14 (quatorze) correições ordinárias
nos cargos das Promotorias de Justiça. Foram realizadas, ainda em 2016, 11 (onze) inspeções ordinárias nos cargos
da Procuradoria de Justiça.

Por fim, é digno de nota que a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Acre, ao levar a efeito
inspeções nos cargos da Procuradoria de Justiça, atendeu plenamente os comandos previstos na Resolução n.°
149/2016-CNMP, que, partindo-se da premissa da inexistência de distinção ontológica entre os cargos das
Promotorias de Justiça e os cargos da Procuradoria de Justiça, determinam a realização de correições/inspeções
nos cargos desta última – Procuradoria de Justiça – levando em consideração, 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.
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Recomendações:

Recomenda-se adaptar o Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Acre, no
que se refere às inspeções/correições nos cargos da Procuradoria de Justiça, aos comandos da Resolução n.°
149/2016-CNMP (explicitar a possibilidade de exame qualitativo dos trabalhos levados a efeito pelos Procuradores
de Justiça).
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ).

Neste ponto, impende esclarecer que em relação à adaptação do
Regimento Interno da Corregedoria Geral do MPAC, a nova proposição já foi elaborada, restando submetida
ao crivo do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do MPAC, com sessão de julgamento convocada para
amanhã (10/01/2017), visando cumprir a recomendação em tela no sentido de adaptar o Regimento Interno
da CGMPAC aos ditames da Resolução nº 149/2016-CNMP no que se refere às inspeções/correições nos
cargos da Procuradoria de Justiça (vide convocação e pauta anexa).

14. Resoluções do CNMP
14.1. Controle Externo da Atividade Policial (Res. nº 20/CNMP): Acompanhado semestralmente, através de
planilha de controle. Existem 32 unidades (29 Delegacias de Polícias e 3 institutos técnicos), sendo que dois
formulários referente à 1ª visita de 2016 não foram enviados (Instituto de Análise Forense e Núcleo de
Atendimento a Criança e ao Adolescente Vítima - NUCRIA). A assessoria da Corregedoria-Geral manteve contato
com a Promotoria de Controle Externo da Capital, sendo informada que o NUCRIA foi desativado e o relatório do
Instituto de Análise Forense consta no relatório do Departamento de Perícia Técnica. Com relação à 2ª visita de
2016, quando do início da correição, existiam duas 4 pendências de entidades que não tiveram os formulários
enviados, excluindo-se desta conta o NUCRIA que foi desativado e o relatório do Instituto de Análise Forense que
já consta no relatório do Departamento de Perícia Técnica. Até o meio da tarde, os formulários foram enviados,
não restando pendências. Pela equipe de correição foi demonstrado à assessoria da Corregedoria-Geral a
funcionalidade de pesquisar diretamente no sistema do CNMP os formulários não enviados.
14.2. Interceptação telefônica (Res. nº 36/CNMP): Acompanhado mensalmente, através de planilha de controle.
Os membros preenchem mensalmente o relatório e encaminham por e-mail para a Corregedoria-Geral. Após a
consolidação, os dados são lançados no CNMP Ind.
14.3. Cronograma de inspeções e correições (Res. nº 149/CNMP): Portaria n.º 04/2016 e Portaria n.º
124/2016.
14.4. Inspeções em estabelecimentos prisionais (Res. nº 56/CNMP): Acompanhado trimestralmente, através de
planilha de controle. Existem 14 estabelecimentos prisionais (7 no interior e 7 na capital). Não há pendências de
envio dos formulários.
14.5. Fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade
(Res. nº 67/CNMP): Acompanhado semestralmente, através de planilha de controle. Existem 6 unidades de
internação (3 na capital e 3 no interior). Todos os relatórios de 2016 foram enviados.
14.6. Indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares (Res. nº 68/CNMP): Sim. Há
indicação dos termos e prazos prescricionais nas capas dos procedimentos de natureza disciplinar. Não há
sistema de controle, mas é feito o controle individualmente, em face do baixo número de processos em
andamento.
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14.7. Inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (Res. nº 71/CNMP):
Acompanhado trimestralmente, através de planilha de controle. Existem 8 unidades (4 na capital e 4 no interior).
Não há pendências no envio dos formulários.
14.8. Controle do exercício do magistério (Res. nº 73/CNMP): Sim. Anualmente é expedida uma circular a todos
os membros solicitando que informem o exercício do magistério. As informações são prestadas
preferencialmente por e-mail. Em 2014, dois membros estavam lecionando. Em 2015, três membros lecionavam.
Em 2016, apenas um membro informou que está exercendo o magistério. As informações são registradas no
prontuário do membro. Encaminham a informação para a Corregedoria Nacional. A última informação foi no mês
de setembro de 2016 (Of. 398/2016, de 13/09/16).
14.9. Cadastro Nacional de Membros (Res. nº 78/CNMP): 14.10. Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar (Res. Nº 136/CNMP): Sim. Atualmente estão
tramitando 5 RD's (4 na CG e 3 no CSMP), 1 SD e 4 PAD's (sendo 2 tramitando na CG e 2 no CSMP).
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: No tocante a este item há dois tipos de procedimento adotados: Pasta física (armário
na sala da equipe técnica, onde são arquivados todos os documentos dos membros: designações, informações,
atos, etc.). Pasta digital: prontuário digital (alimentação diária).
16.2. Expedição de atos, portarias e recomendações: Sim.
16.3. Controle de estagiários: Não tem atribuições.
16.4. Controle disciplinar de servidores: O controle disciplinar de servidores é de atribuição da ProcuradoriaGeral de Justiça.
16.5. Manifestações nas autorizações de residência fora da comarca: A Corregedoria-Geral do MPAC manifestase no prazo de 10 (dez) dias, conforme § 3º, art. 2º, do Ato 93/2016 da Procuradoria-Geral de Justiça.
16.6. Movimentação de quadro: Sim.
16.7. Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº 74/CNMP: O Ato nº
30, de 27 de fevereiro de 2013, da Procuradoria-Geral de Justiça, delega atribuição à Corregedoria-Geral para
prestar informações da referida resolução ao CNMP. A Portaria nº 418/2014-PGJ designa a Assessora Superior da
CG para prestar as informações ao CNMP. O MPAC utiliza o SAJ-MP Sistema de Automação da Justiça - Ministério
Público. Diante de algumas inconsistências, o módulo relatórios do SAJ-MP deixou de ser utilizado para gerar os
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dados necessários ao preenchimento dos anexos da Res. CNMP 74. Foi demonstrado à equipe de correição como
a recuperação dos dados é realizada de forma "manual" no sistema. Já foi realizada uma SALT - Solicitação de
Alteração à Softplan com a finalidade de regularizar o módulo relatótorio. A automatização do preenchimento
dos anexos da Res CNMP 74 nunca funcionou plenamente. Sempre houve necessidade de extração e contagem
"manual" dos dados. É recomendável que a PGJ cobre uma solução da empresa contratada para automatizar a
extração dos dados necessários ao preenchimento dos anexos da Res CNMP 74.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). Lado outro, no tocante ao item 16.7 (Delegação do Procurador-Geral para
prestar as informações requeridas pela Res. Nº 74/CNMP), cumpre informar que o Ministério Público vem
envidando todos os esforços para a customização do software SAJ-MP, no que diz respeito à automatização da
extração dos dados necessários ao preenchimento dos anexos da Res CNMP 74, estando a questão em comento
submetida à Diretoria de Tecnologia da Informação para reiterar o SALT (Solicitação de Alteração) à empresa
Softplan, esperando a Instituição regularizar o módulo o mais breve possível.

16.8. Relatório anual da Corregedoria-Geral: Será elaborado o primeiro anual, em virtude das alterações da Lei
Orgânica Complementar Estadual.
16.9. Outras atividades exercidas pela Corregedoria-Geral:
Participação em curso de formação; orientação; auxílio da alimentação do portal de transparência do MP;
elaborar escala férias dos membros; elaborar escalas de plantão nos finais de semana e feriado, plantão
noturno, plantão de 2º Grau; elaborar escala de recesso; informar mensalmente à Procuradoria Regional
Eleitoral a frequência dos Promotores Eleitorais; acompanhamento das atividades dos membros afastados para
estudo.
16.10. Dados Complementares:
1.

Sugestões dos membros da Corregedoria-Geral: Nenhuma.
Experiências inovadoras: Implementou um programa de apoio psicológico no âmbito da CorregedoriaGeral. A psicóloga acompanha as visitas de correição e inspeção com a finalidade de realizar entrevista
com os membros e os servidores. Conforme o resultado das entrevistas, os membros ou os servidores são
convidados a fazer alguns testes psicológicos e/ou tratamento. Os resultados estão sendo muito positivos.
Salienta que não há obrigatoriedade com relação às entrevistas, testes ou tratamento.

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.
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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 cobre da empresa contratada uma solução técnica no
sentido de automatizar a extração dos dados necessários para o preenchimento dos anexos da atividade-fim da
Resolução nº 74 do CNMP. A Corregedoria Nacional deverá ser informada das providências adotadas no prazo de
90 (noventa) 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. Considerando o quanto constatado, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item.
17.8. Quanto ao estágio probatório. Quanto às questões relativas ao Estágio Probatório, a Corregedoria
Nacional entende desnecessário o encaminhamento de proposição ao Plenário do Conselho Nacional do
Ministério Público ante a excelência legal/normativa, acompanhada da devida práxis, do tratamento dispensado
pelo Ministério Público do Estado do Acre ao estágio probatório de seus Membros.
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 correição 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.
Merece registro elogioso o fato de que a Corregedoria-Geral do MPAC, ao realizar correição nos cargos de
Procurador de Justiça o fez levando em consideração os aspectos qualitativos e não meramente quantitativos
somente.
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.
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17.15. Quanto à indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares – Resolução nº
68/CNMP. Desnecessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP .
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 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 do Acre 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 ou agravar o problema do esvaziamento das entrâncias iniciais .
Expedir DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Acre para que: a) não designe,
como substituto, promotor que esteja com acúmulo de serviço, sendo que tal certificação deverá ser fornecida
pela Corregedoria do MPAC.
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.
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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: 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.

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 do Acre 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, 24 de janeiro de 2017.

CLÁUDIO HENRIQUE PORTELA DO REGO
Corregedor Nacional do Ministério Público
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RELATÓRIO DE EFETIVIDADE
DE PROPOSIÇÕES

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO PARÁ

CORREGEDORIA NACIONAL
Seção de Acompanhamento de Decisões

Procedimento: Correição 774/2015-25 MP/PA (arquivado)
Interessado: Ministério Público do Estado do Pará
Assunto: Análise do cumprimento de determinações e recomendações decorrentes da
Correição realizada na Corregedoria-Geral da unidade.

EFETIVIDADE DAS PROPOSIÇÕES – CORREIÇÃO OCD/MPPA
Levantamento de dados realizado em 09/06/2017

12.2 – DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral: a) empreenda esforços para realocar
servidores de outras áreas, lotando-os transitoriamente na Corregedoria-Geral, a fim de
sanar a grave deficiência de pessoal no órgão correicional. b) elabore projeto de
reestruturação do quadro de pessoal da Corregedoria-Geral.
Providências: O PGJ informou que, após aprovação do Colégio de Procuradores, apresentou
projeto de lei à Assembleia Legislativa, “que prevê a criação de diversos cargos de servidores,
dentre os quais contempla 02 (dois) de assessor do Corregedor-Geral (servidores), estando em
tramitação. Ademais, informou que a nomeação da Promotora de Justiça Socorro de Maria
Pereira Gomes dos Santos, para exercer as funções de Promotor Assessor da CGMP.
Apresentou o atual quadro de servidores da Corregedoria, composto por 22 pessoas (4
Assessores, 11 Auxiliares de Administração e 7 estagiários), somadas a 3 Promotores de
Justiça, um deles designado em cumprimento da presente proposição para suprir as
deficiências apontadas e afirmou que tal quadro de pessoal é, por ora, um dos melhores do
Ministério Público do Pará, além de vir a ser agraciado futuramente com mais 2 cargos de
assessor integrantes do projeto de lei.

12.2 – DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral: nos termos do parágrafo 7º do artigo
30 da Lei Complementar nº 57/2006, encaminhe proposta ao Colégio de Procuradores
para o aumento do número de Promotores-Corregedores.
Providências: informou que “após o envio de proposta para o aumento do número de
Promotores/Assessores desta CGMP/PA, o Procurador-Geral de Justiça efetivou a nomeação
da Promotora de Justiça Socorro de Maria Pereira Gomes dos Santos (Portaria nº 3425/2016-
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MP/PGJ, 08.06.2016-ANEXO), para exercer as funções de Promotor/Assessor da CGMP, e
considerou, inclusive, a perda do objeto da determinação 12.2 do relatório”.

12.5 – RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça: sejam empreendidos
esforços necessários à implementação definitiva dos seguintes sistemas de controle:
a) sistema de informações disciplinares, com a finalidade de controlar a instauração,
tramitação e resultado dos procedimentos de natureza disciplinar:
Providências: informou que “o departamento de informática realizou um levantamento
preliminar sobre o sistema, onde foi estimado o desenvolvimento para sete meses”, após
conclusão do Sistema GEDOC (que é um sistema administrativo virtual que extingue a
necessidade de uso de papel na Instituição)”, previsto para agosto de 2016.
b) sistema de controle informatizado da vida funcional dos membros do Ministério
Público, aprimorando o sistema já existente (GOL RH), inclusive ajustando-o para as
Tabelas Unificadas da Área Administrativa:
Providências: informou que “hoje o MPPA utiliza o sistema GOLRH para cadastro e
acompanhamento de informações de todas as anotações funcionais de todos os membros,
servidores e estagiários da instituição”, onde se encontra todo o histórico funcional dos
membros”. No que diz respeito às tabelas Unificadas da Área Administrativa, informou que
estava sendo finalizada a contratação da empresa Gol Software para que seja priorizado e se
dê continuidade na execução das alterações mais imediatas, trabalho que, à época, aguardava
estudos e direcionamentos da administração superior sobre o assunto, para avaliar o real
impacto das tabelas nos demais processos administrativos e sistemas informatizados do órgão.
Apresentou cronograma das atividades a serem efetivadas, pelo que o item foi considerado
cumprido.

12.7 – RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral: a) elabore estudo para proposta de
alteração do caput do artigo 84 da Lei Orgânica nº 57/06, 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; b) elabore
2
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estudo para proposta de alteração do caput do artigo 83, com a inserção do inciso III,
para que o exame psicológico passe a ser um dos elementos a ser considerado para fins
de aprovação no estágio probatório. c) elaborar estudo para explicitar na legislação de
regência que o Corregedor-geral poderá, a qualquer tempo, ao longo do estágio
probatório, impugnar o vitaliciamento de membro em estágio probatório desde que
tome conhecimento do fato ao longo do estágio probatório:
Providências: O PGJ informou que a “Lei Orgânica Estadual (LCE nº 057, de 6 de julho de
2006) passa por um processo de atualização, consubstanciada no Processo Administrativo nº
001/2012-CPJ, sendo que as modificações sugeridas pela Corregedoria Nacional foram
aprovadas por unanimidade no Colégio de Procuradores de Justiça em sessão ocorrida em
24/11/2016 e incluídas no projeto de lei. Comprometeu-se a informar quando as alterações
forem convertidas em lei, após o competente processamento na Assembleia Legislativa.

12.7 - DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral:
a) Estabeleça a obrigatoriedade dos Promotores de Justiça em estágio probatório
realizarem trabalhos no Plenário do Tribunal do Júri:
Providências: informou que encaminhou ofício circular a todos os membros em estágio
probatório, para que cumpram a deliberação imposta pelo CNMP acerca da realização das
sessões de Júri. Encaminhou cópia do Ofício Circular.
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: à fl. 387-verso, informou que “a Corregedoria-Geral vem participando
ativamente dos Cursos de Formação e Ambientação promovidos pelo Centro de
Aperfeiçoamento Funcional – CEAF, dispondo de 02 (dois) dias de apresentação da equipe
CGMP e orientação aos membros, tempo considerado suficiente para a exposição das
atividades da Corregedoria”. Segundo explicitou, “durante o curso, a CGMP orienta os
membros quanto às comunicações a serem efetivadas e atividades a serem desencadeadas no
exercício das atribuições, destacando o papel da unidade e atividades implementadas pelos
diversos setores, referentes aos procedimentos disciplinares, às inspeções e correições, ao
3
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setor de movimentação na carreira, ao setor de SIAMP e plantão e acompanhamento das
visitas carcerárias e Planos de Atuação”.
c) Submeta os promotores em estágio probatório, ao menos, a uma inspeção/correição
ordinária:
Providências: informou que o item foi cumprido com a publicação do Provimento nº 01/2016
MP/CGMP (fls. 390-verso à 395-verso), que traz a previsão, em seu artigo 13, de que até o
final do estágio probatório, o membro receberá ao menos uma visita da Corregedoria-Geral,
ocasião que será aferida também sua adaptação ao cargo, podendo a visita ocorrer por meio de
Inspeção ou Correição ordinária. Informou, outrossim, que o calendário de 2016 foi adaptado
a fim de contemplar todos os cargos ocupados por membros em estágio probatório.
d) vincule um Promotor Corregedor a um número determinado de membros em estágio
probatório:
Providências: informou que “referido item foi cumprido com a distribuição interna do
número total de membros em estágio probatório entre os 02 (dois) Promotores de
Justiça/assessores”, enquanto aguardava-se a apreciação da proposta de aumento do número
de Promotores/assessores. Posteriormente, houve designação de mais uma Promotora de
Justiça Corregedora.
e) Acompanhe a tramitação de proposta de alteração do caput do artigo 84 da Lei
Orgânica nº 57/06, 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; f) Acompanhe a tramitação de proposta de
alteração do caput do artigo 83, com a inserção do inciso III, para que o exame
psicológico passe a ser um dos elementos a ser considerado para fins de aprovação no
estágio probatório; g) acompanhar a proposta de alteração da Lei Complementar para
explicitar na referida legislação de regência que o Corregedor-geral poderá, a qualquer
tempo, ao longo do estágio probatório, impugnar o vitaliciamento de membro em estágio
probatório desde que tome conhecimento do fato ao longo do estágio probatório.
Providências: Encaminhou cópia do anteprojeto de Lei Complementar com as alterações
respectivas (fl. 429), e Ofício da Procuradora-Geral encaminhando o respectivo anteprojeto ao
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Colégio de Procuradores para inclusão em pauta (fl. 428-verso). Informou, outrossim, que “a
Corregedoria-Geral irá acompanhar o andamento das alterações, de tudo comunicando essa
Corregedoria Nacional”.

12.8 - DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral:
a) Submeta os promotores em estágio probatório, ao menos, a uma inspeção/correição
ordinária:
Providências: como já informado em relação ao item 12.7 - “c”, de idêntico teor, o item foi
cumprido com a publicação do Provimento nº 01/2016 MP/CGMP (fls. 390-verso à 395verso), que traz a previsão, em seu artigo 13, de que até o final do estágio probatório, o
membro receberá ao menos uma visita da Corregedoria-Geral. Outrossim, o calendário de
2016 foi adaptado a fim de contemplar todos os cargos ocupados por membros em estágio
probatório.
b) Realize inspeção/correição nas Procuradorias de Justiça:
Providências: informou que o item foi totalmente cumprido, uma vez que a CorregedoriaGeral finalizou as inspeções nas Procuradorias de Justiça no dia 20 de abril de 2016,
conforme tabela anexa. Encaminhou os respectivos relatórios.
c) Observe expressamente os termos da Resolução nº 43 do CNMP:
Providências: informou que “na Corregedoria-Geral do Estado do Pará a obrigatoriedade da
realização periódica de correições e inspeções foi instituída, com base na Resolução CNMP nº
43/2009, através do Provimento nº 10/2012-MP/CGMP”, sendo que “as inspeções são
realizadas a cada três anos, pelo menos, e, os promotores de justiça em estágio probatório são
submetidos a, no mínimo, uma inspeção/correição ordinária”.
d) Inspecione o desempenho dos Promotores no Tribunal do Júri:
Providências: O Corregedor-Geral informou a inclusão, no formulário de avaliação, de item
apto a avaliar o desempenho do membro inspecionado nos júris, coletando, inclusive, certidão
do resultado das sessões. Encaminhou cópia do formulário com as modificações já
implementadas, informando que ditas modificações passariam a ser implementadas já a partir
do mês de agosto/2016. No documento-modelo apresentado, consta espaço próprio para
informações sobre a atividade do Júri, com os seguintes campos: Quantas sessões do júri
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foram realizadas no período inspecionado; Quantas condenações; Quantas absolvições;
Quantos recursos e Observações quanto ao desempenho do Promotor de Justiça.

12.10 – RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral: Quanto às interceptações telefônicas
- Resolução nº 36/CNMP (item 10.2), sejam empreendidos esforços necessários à
implementação definitiva do sistema SIMP (previsão 1º semestre de 2016):
Providências: Informou que o sistema foi desenvolvido e que se encontra apto a registrar as
interceptações, conforme comprovam imagens anexas à resposta. Informou, na oportunidade,
que a data prevista para o início do uso da ferramenta estava marcada para o dia 1º de
setembro de 2016.

12.12 – DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral: 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 a Corregedoria-Geral encaminhou cobranças formais aos
membros em atraso na entrega dos relatórios mensal e trimestral referente ao ano de 2015, por
meio dos Ofícios 01/2016, 07/2016, 11/2016 e 15/2016, sendo que, em relação às Promotorias
de Justiça que não cumpriram a determinação do Ofício Circular, “foi emitida certidão pelo
Setor de Fiscalização referente ao descumprimento, em 16 de março do ano vigente” e, em
seguida, “instaurados procedimentos disciplinares, com fundamento no art. 154, incisos III e
XXV, da LCE nº 057/2006”. Informou, por fim, que outras cobranças estão sendo efetuadas e,
em caso de descumprimento, serão tomadas as medidas de cunho disciplinar.

12.15 - DETERMINAÇÃO ao 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.
Providências: informou que a Corregedoria-Geral encaminhou cobranças formais aos
membros em atraso na entrega dos relatórios anual e trimestral referente ao ano de 2015, por
meio dos Ofícios 30/2015, 44/2015, 03/2016, 10/2016 e 17/2016, sendo que, em relação às
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Promotorias de Justiça que não cumpriram a determinação do Ofício Circular, “foi emitida
certidão pelo Setor de Fiscalização referente ao descumprimento, em 14 de março do ano
vigente” e, em seguida, “foram instauradas os seguintes procedimentos disciplinares, com
fundamento no art. 154, incisos III e XXV, da LCE nº 057/2006”, conforme relação anexa (fl.
390).

12.17 – DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral: adote as providências necessárias ao
controle eletrônico dos assentos funcionais conforme informação de implantação
prevista para junho de 2016.
Providências: o Corregedor-Geral informou que “o controle eletrônico dos assentamentos
funcionais dos membros é feito hoje pelo Sistema GOL-RH, que está em constante adaptação
para atender às necessidades da Corregedoria-Geral”.

12.19 – RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral: Quanto à movimentação de quadro
(item 11.6) - 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, incluindo os itens enumerados no § 1º do art. 37 da LCE 57/20145 e aqueles
descritos na Resolução 003/2014/MP/CSMP, de 20/08/2014, que “Dispõe sobre os
critérios objetivos e o sistema de pontuação para aferição do merecimento dos membros
do Ministério Público do Estado do Pará nos concursos de remoção ou promoção”.
Providências: informou que “hoje o sistema GOLRH contém as anotações funcionais onde
está todo o histórico de movimentação dos membros”. Quanto ao sistema de movimentação
na carreira de membros (promoção e remoção), “que visa controlar o processo de realização
de concurso”, informou que “inicialmente, foi realizado o levantamento preliminar sobre o
sistema, onde foi estimado o desenvolvimento para 7 (sete) meses”, sistema que “será
desenvolvido juntamente com o sistema de informações disciplinares”. Por fim, se
comprometeu

a

remeter

as

atualizações

dessas

informações,

tão

logo

sejam

efetivadas/implementadas as modificações descritas. Apresentou cronograma das atividades,
pelo que, considerando a existência do sistema e o andamento de providências efetivas, o item
foi considerado cumprido.
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Procedimento: Correição nº 813/2015-94 MP/AP (arquivado)
Interessado: Ministério Público do Estado do Amapá
Assunto: Análise do cumprimento de determinações e recomendações decorrentes da
Correição na Corregedoria-Geral do Ministério Público do Amapá.

EFETIVIDADE DAS PROPOSIÇÕES – CORREIÇÃO OCD/MPAP

12.1. Quanto às atribuições e estruturas organizacionais, RECOMENDAÇÃO para que
o Procurador-Geral de Justiça promova estudo para a modificação da LC 79/13: a) no
sentido de conferir ao Corregedor-Geral, entre outras atribuições, a legitimidade para
recorrer das decisões do Conselho Superior do Ministério Público proferidas em
procedimentos de natureza disciplinar, e b) para corrigir um equívoco na LC 79/13, mais
especificamente no inc. VIII do art. 31 que enumera como atribuição do CorregedorGeral a possibilidade de aplicar “sanções administrativas, na forma da lei”. Pela
sistemática da LC do MPAP, os processos administrativos (sumário ou ordinário) são
decididos pelo CSMP, cabendo ao PGJ a aplicação (execução) da pena, salvo os casos
que exijam decisão judicial.

Providências: informou que o Colégio de Procuradores de Justiça do MP/AP deliberou pela
alteração do artigo 31 da Lei Complementar nº 79/2013, que passará a ter a seguinte redação:
“Art. 31. São atribuições do Corregedor-Geral do Ministério Público: VIII – Instaurar, de
ofício ou por provocação dos demais órgãos da Administração Superior do Ministério
Público, processo disciplinar contra membro da instituição, presidindo-o na forma da lei.
XXII – Recorrer das decisões do Conselho Superior do Ministério Público em procedimentos
de natureza disciplinar. XXIII – Desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas em
lei”. Por conseguinte, essa proposta para modificação da LC 70/2013 foi remetida à
Assembleia Legislativa do MP/AP.

12.2. Quanto à estrutura de pessoal do Órgão (item 3), considerando as constatações
feitas pela equipe de inspeção, o quadro atual de servidores à disposição da
Corregedoria-Geral está adequado às suas atribuições. Entretanto, expediu-se
RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça no sentido de alterar a LC 79/13
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para permitir que, pelo menos um dos Promotores-Corregedores tenha dedicação
exclusiva para assessorar o Corregedor-Geral.

Providências: o Promotor de Justiça Horácio Luís Bezerra Coutinho, Assessor da
Corregedoria-Geral, passou a ter dedicação exclusiva às atribuições da CGMP-AP, com
prejuízo de suas atribuições na PJ de Defesa do Patrimônio Público, da Cidadania e do
Consumidor da Comarca de Santana. O MP/AP optou, num primeiro momento, apenas pela
designação de um dos Assessores para atuar na Corregedoria-Geral com prejuízo de suas
atribuições, em razão de tratar-se de órgão com reduzido número de Membros (78 Membros,
dentre eles 67 Promotores de Justiça). Argumentou que, havendo a alteração legislativa, a
administração ficaria obrigada à concessão do afastamento com dedicação exclusiva,
impedindo que o referido Assessor prestasse auxílio eventual, em caso de necessidade,
situação que esporadicamente poderia ocorrer, em razão de licenças, férias e cessão de
Membros para outros órgãos. Destacou que o atual cenário econômico nacional e seus
reflexos na arrecadação do Estado, pressionando o percentual estabelecido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal para despesas com pessoal, prejudicava a possibilidade de nomeação
de novos Promotores de Justiça. Tendo em vista tratar-se de Recomendação, considerando que
houve o atendimento fático com relação à designação de um Promotor-Assessor, com
dedicação exclusiva, o item foi considerado cumprido.

12.5: Quanto à estrutura de tecnologia da informação. RECOMENDAÇÃO para que
sejam empreendidos esforços necessários à implementação de um sistema de controle
informatizado da vida funcional dos membros do Ministério Público, incluindo
informações sobre a instauração, tramitação e resultado dos procedimentos de natureza
disciplinar.

Providências: quanto aos assentamentos funcionais dos membros, as informações são
gerenciadas no sistema de gestão integrada e-Cidade e podem ser consultados pelos membros
e servidores na intranet do MP-AP com as opções de filtros como: tipo de assentamento ou
por período”, e “quanto às informações cadastrais dos membros que atendem a Resolução
CNMP 78/2011, estas estão no sistema de processo Eletrônico URANO e são transmitidas
para o Conselho Nacional do Ministério Público de forma automática através de webservice”.
Além disso, o sistema Urano, em desenvolvimento à época, contemplará a automação dos
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procedimentos administrativos disciplinares, que incluirão informações sobre instauração,
tramitação e resultados dos procedimentos de natureza disciplinar, aderente as tabelas
taxonômicas administrativas. Quanto ao desenvolvimento no sistema Urano, no tocante à
automação dos procedimentos administrativos disciplinares, informou que todas as atividades
técnicas necessárias à Automação dos Procedimentos Correcionais foram implementadas de
acordo com o solicitado (telas do sistema apresentadas), e, assim, a automação dos
Procedimentos Correcionais encontrava-se à disposição da Corregedoria-Geral do MP-AP,
para fins de análise e homologação.

12.7: quanto ao estágio probatório (item 8.) – RECOMENDAÇÃO para que o
Procurador-Geral de Justiça promova estudo para a modificação da LC 79/13, em
especial no sentido de: a) conferir à Corregedoria-Geral o papel de protagonista no
curso de formação oferecido ao Promotores de Justiça em estágio probatório,
participando ativamente da organização, escolha das palestras e divisão do tempo entre
PGJ e CGMP; b) alterar a LC 79/13, no seu art. 94, introduzindo parágrafo que permita
ao Corregedor-Geral recorrer das decisões do CSMP que decidir pelo vitaliciamento
contra a sua proposta de não vitaliciar; c) alterar a LC 79/13, no § 2º do art. 84, para
que o relatório circunstanciado conclusivo da Corregedoria-Geral seja remetido ao
CSMP 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 a Res. 1/13-CSMP; d)
alterar o art. 11 da Res. 1/13-CSMP para estabelecer o prazo de 60 dias para o CSMP
decidir definitivamente sobre a confirmação ou não na carreira; e) explicitar na
legislação de regência que o Corregedor-Geral poderá, a qualquer tempo, ao longo do
estágio probatório, tomando conhecimento de fato apto a chancelar o não vitaliciamento
do Promotor de Justiça, levar a efeito a respectiva impugnação; f) determinar a
obrigatoriedade de avaliações psicológica ou psiquiátrica periódicas dos membros em
estágio probatório; e g) explicitar que os Promotores de Justiça ao longo do estágio
probatório necessitem realizar trabalhos perante o Plenário do Tribunal do Júri.

Providências: o Procurador-Geral de Justiça informou que fora promovida proposta de
alteração da LC n. 79/2013, bem como da Resolução n. 001/2013 –CSMP, ambas deliberadas
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e aprovadas pelo Colégio de Procuradores, conforme recomendações propostas e alterações,
assim delineadas:
a) Conferir à Corregedoria-Geral o papel de protagonista no curso de
formação oferecido ao Promotores de Justiça em estágio probatório, participando
ativamente da organização, escolha das palestras e divisão do tempo entre PGJ e
CGMP: foi editada a Resolução n. 16/2016-CPJ que regulamenta o Curso de Adaptação,
Capacitação e Vitaliciamento do Promotores de Justiça e em Estágio Probatório e dá outras
providências. (fls. 395-398)
b) Alterar a LC 79/13, no seu art. 94, introduzindo parágrafo que
permita ao Corregedor-Geral recorrer das decisões do CSMP que decidir pelo
vitaliciamento contra a sua proposta de não vitaliciar: informou que tal matéria já tem
previsão na LC n° 79/2013, em seu artigo 31, inciso V, in verbis: “Art. 31. São atribuições do
Corregedor-Geral do Ministério Público: V – Interpor ao Colégio de Procuradores de decisão de
vitaliciamento de Promotor de Justiça proferida pelo Conselho Superior, quando houver opinado
contrariamente”. Deixou assim, de apresentar proposta tendo em vista a existência de

regulamentação do tema em análise. Todavia, promoveu alteração na redação do inciso V do
referido artigo para possibilitar ao Corregedor-Geral recorrer de todas as decisões do CSMP
que sejam contrárias ao seu relatório.
c) Alterar a LC 79/13, no § 2º do art. 84, para que o relatório
circunstanciado conclusivo da Corregedoria-Geral seja remetido ao CSMP 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 a Res. 1/13-CSMP: foi alterado o § 2º do
art. 94, onde o prazo máximo para o Corregedor-Geral enviar relatório ao CSMP passa a ser
de no máximo 90 (noventa) dias.
d) Alterar o art. 11 da Res. 1/13-CSMP para estabelecer o prazo de 60
dias para o CSMP decidir definitivamente sobre a confirmação ou não na carreira: o art.
11 da Resolução 001/2013 foi alterada, de modo a estabelecer prazo de 60 (sessenta) dias para
o CSMP decidir definitivamente sobre a confirmação ou não na carreira de Promotor de
Justiça.
e) Explicitar na legislação de regência que o Corregedor-Geral poderá, a
qualquer tempo, ao longo do estágio probatório, tomando conhecimento de fato apto a
chancelar o não vitaliciamento do Promotor de Justiça, levar a efeito a respectiva
impugnação: no art. 94, foi acrescido novo parágrafo de modo a possibilitar ao CorregedorGeral, a qualquer tempo, ao longo do estágio probatório, após tomar conhecimento de fato
apto a chancelar o não vitaliciamento do Promotor de Justiça Substituto, poder levar a efeito a
impugnação. Para tal foi acrescido o § 9º.
f) Determinar a obrigatoriedade de avaliações psicológica ou
psiquiátrica periódicas dos membros em estágio probatório: acrescentou-se ao art. 94 o
inciso V para determinar a obrigatoriedade de submissão dos Promotores de Justiça em
estágio probatório a avaliação psicológica ou psiquiátrica.
g) Explicitar que os Promotores de Justiça ao longo do estágio
probatório necessitem realizar trabalhos perante o Plenário do Tribunal do Júri: fora
acrescentado na Resolução 001/2013, no art. 8º, inciso I, foi acrescentada a alínea “n”, a qual
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traz necessidade dos Promotores de Justiça, ao longo do estágio probatório, realizarem
trabalhos perante o Plenário do Tribunal do Júri, conforme exigência prevista.
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Procedimento: Inspeção nº 329/2016-46 MP/TO (em tramitação)
Interessado: Ministério Público do Estado do Tocantins
Assunto: Análise do cumprimento de determinações e recomendações decorrentes da
Correição realizada na Corregedoria-Geral da unidade.

EFETIVIDADE DAS PROPOSIÇÕES – CORREIÇÃO OCD/TO
Levantamento de dados realizado em 09/06/2017
16.6 – DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral - Quanto aos procedimentos
disciplinares. Encaminhe, no prazo de 30 (trinta) dias, informações sobre o julgamento
do Pedido de Remoção por Interesse Público nº 17/2016 e informações sobre o
Requerimento de Remoção Compulsória nº 025/2016.
Providências: Em relação aos Autos nº 017/2016 (Pedido de Remoção por interesse
Público) informou que “o Colégio de Procuradores negou provimento, por maioria, ao
recurso do Promotor de Justiça Rodrigo Barbosa Garcia Vargas, interposto contra decisão do
Conselho Superior que recebeu a representação da Corregedoria-Geral objetivando a remoção
compulsória do recorrente”. Informou que, diante da decisão, o citado Promotor de Justiça
impetrou mandado de segurança com pedido liminar, perante o TJ/TO registrado pelo n.
0019695-5420168270000, o qual foi indeferido e encontra-se com vista para o MP prestar
informações. A Determinação foi considerada cumprida quanto a este ponto.
Providências: em relação ao Requerimento de Remoção Compulsória nº 025/2016,
informou que os autos se encontravam em fase de decisão, nos termos do art. 217, da Lei
Complementar Estadual nº 51/2008, todavia, aguardavam o retorno do Relator que estava em
gozo de férias até 07.02.2017, conforme certidão e despacho anexos (fl. 449-455).
Posteriormente, informou que a Corregedoria Nacional instaurou duas Reclamações
Disciplinares, autuadas sob os números 1.00545/2016-09 e 1.00103/2017-61 para acompanhar
o trâmite do procedimento e que, enfim, os Autos CSMP nº 025/2016) foi apreciado por
ocasião da 117ª Sessão ordinária, ocorrida em 11.04.2017, em que os Conselheiros,
acompanhando voto do Relator, decidiram, por unanimidade, pela improcedência do
Requerimento de Remoção Compulsória. Acompanhou o Ofício cópia do voto exarado pelo
pelo Relator Dr. Marco Antônio Alves Bezerra, o qual aduziu, em linhas gerais, que o
requerido apresenta produtividade adequada, ao menos em relação aos feitos judiciais,
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considerando que, não obstante a divisão do acervo extrajudicial da 28a. Promotoria de Justiça
entre a 22a e a 9ª Promotorias de Justiça, nos anos de 2012 e 2014, não houve divisão do
acervo judicial da promotoria titularizada pelo requerido. Destacou, ainda, a escassez de
recursos à disposição da Promotoria para o desenvolvimento regular da atuação extrajudicial
em defesa do patrimônio público. Por fim, assinalou que o requerido reviu seu
posicionamento anterior e sinalizou que promoverá as respectivas Ações Civis Públicas
visando o ressarcimento ao erário ainda que verificada a prescrição do ato de improbidade
administrativa, alinhando-se, assim, ao entendimento adotado pelo CSMP. Em face do
decisum o Corregedor-Geral interpôs recurso inominado dirigido ao Colégio de Procuradores
de Justiça, estando o feito pendente de julgamento, no aguardo de apresentação de
contrarrazões. A peça recursal interposta destaca que o membro tem se valido, há algum
tempo, do argumento da carência de estrutura adequada a justificar sua falta de zelo e
comprometimento no exercício de suas funções, e que, desde as correições empreendidas pela
Corregedoria local e Nacional, datadas de julho e novembro de 2013, a situação pouco mudou
no órgão em questão. Asseverou o recorrente que algumas irregularidades apontadas pelo
Órgão Correicional demandariam apenas implemento de medidas simples de organização, tais
como manutenção de registro e controle dos processos judiciais, extrajudiciais e de
atendimento ao público. Destacou expressivo número de procedimentos extrajudiciais em
curso que estavam paralisados por ausência de impulso, acrescendo que, mesmo após o
acompanhamento da unidade pela Corregedoria-Geral, pelo prazo de seis meses, o membro se
manteve praticamente inerte, chegando ao ponto de manifestar desinteresse no pedido de
auxílio cumulativo, já acolhido pelo Conselho Superior do Ministério Público. Aduziu que por
ocasião de nova inspeção ocorrida em novembro de 2015, foi verificado que duzentos e
noventa e oito procedimentos extrajudiciais nunca foram analisados, havendo ainda, várias
pilhas de documentos, alguns aportados na Promotoria nos anos de 2012 e 2013, aguardando
juntada nos respectivos procedimentos. Mesmo diante do evidente excesso de trabalho e da
desorganização administrativa no órgão, o membro aceitava, voluntariamente, desde 2009,
diversas designações do Procurador-Geral de Justiça, motivado, no entender do recorrente,
por interesse pecuniário. Destarte, na última manifestação da Corregeria Nacional, sugeriu-se
fosse oficiado ao PGJ para que, no prazo de trinta dias, informe acerca do julgamento do feito.
Aguarda-se a resposta.
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16.7 – DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral - Quanto ao estágio probatório:
a) Estabeleça a obrigatoriedade dos Promotores de Justiça em estágio probatório
realizarem trabalhos no Plenário do Tribunal do Júri.
Providências: informou que “foi feita proposta de alteração da Lei Orgânica do Ministério
Público (LC nº 51/2008) ao Colégio de Procuradores de Justiça”, a fim de estabelecer tal
obrigatoriedade. Posteriormente, informou que foram publicadas as Portarias n. 025 e
026/2017, designando respectivamente, os Promotores de Justiça Rogério Rodrigo Ferreira
Mota e Juliana de Hora Almeida para atuar, conjuntamente com o Promotor de Justiça Paulo
Alexandre Rodrigues de Siqueira, nas Sessões Plenárias do Tribunal do Júri da Comarca de
Araguaína/TO, nos dias 20 e 23 de fevereiro de 2017. Informou, por fim, que em 9/12/16, foi
encaminhado expediente ao PGJ, realçando a importância das designações do Tribunal do Júri
para aperfeiçoamento funcional do Promotores de Justiça Substitutos. Na resposta apresentada
pelo Procurador-Geral, este informou que “em 06 de janeiro de 2017, (...) encaminhou o
Projeto de Lei e respectiva justificativa ao Presidente do Poder Legislativo Estadual,
consoante aprovado pelo Colégio de Procuradores”.
16.7 – RECOMENDAÇÃO Quanto ao estágio probatório: b) realize o acompanhamento
psicológico/psiquiátrico dos membros em estágio probatório.
Providências: informou o encaminhamento, ao Colégio de Procuradores, das propostas de
alterações legislativas no artigo 78 da LC nº 51/2008, para contemplar tanto a obrigatoriedade
de exame psicotécnico antes da prova oral, como aferição psiquiátrica e psicológica durante o
estágio probatório. Em seguida, o Procurador-Geral de Justiça informou que a referida
proposta restou apreciada pelo colegiado em sessão ordinária realizada em 07 de novembro de
2016, sendo que “a sugestão originária sofreu alterações pelo Colégio de Procuradores,
conforme cópia anexa do Processo CPJ nº 034/2016” (fls. 365/373). Posteriormente, o
Corregedor-Geral, informou que no quadro de servidores auxiliares do MP, há previsão para
psicólogo e, também, para médico, entretanto, não existe previsão para a especialidade de
psiquiatria. Informou, outrossim, que se encontram providas duas vagas para o cargo de
analista especializado com área de atuação em psicologia.
16.8 – DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral: I - 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;
3
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c) tempo transcorrido desde a instauração do procedimento; d) resolutividade; e)
ausência de impulso por mais de 120 (cento e vinte dias).
Providências: o Corregedor-Geral encaminhou “o novo formato do Relatório de Inspeção,
conforme diretriz estabelecida pela Corregedoria Nacional, abrangendo a resolutividade dos
procedimentos extrajudiciais, com especial atenção ao número de ações civis públicas
ajuizadas, recomendações expedidas, termos de ajustamento de conduta celebrados,
procedimentos arquivados, bem como análise da duração razoável do processo”.
Posteriormente, informou que por ocasião das inspeções e correições, todos os procedimentos
extrajudiciais em trâmite na unidade são inventariados pela equipe da Corregedoria-Geral,
permitindo aferir a observância do prazo de conclusão e a taxonomia utilizada. Informou
também, que parte dos procedimentos (escolhidos por amostragem) são analisados in loco
pelos Promotores Corregedores, sob o aspecto procedimental e da resolutividade, sendo que
as observações e recomendações pertinentes são detalhadas e lançadas ao final do relatório de
correição/inspeção, o que, a título de exemplo, pode ser verificado no relatório da Promotoria
de Justiça de Paranã-TO conforme anexo (fls. 461/470).
II - Quanto às Correições e Inspeções: avalie o desempenho do membro do Ministério
Público nos trabalhos de Plenário do Tribunal do Júri.
Providências: informou que “foi incluído no Relatório de Inspeção item destinado a avaliar a
prática do Promotor nas sessões de julgamento e já será cobrado nas próximas inspeções”.
16.9. DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral - Quanto ao controle externo da
atividade policial – Resolução nº 20/CNMP: 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: informou que “é feito controle rotineiro do preenchimento dos relatórios
pertinentes e, para o Promotor de Justiça que está em atraso, faz-se uma notificação, e caso
não haja o preenchimento, instaura-se Pedido de Providências, com a possibilidade de
conversão em sindicância e conclusão pela Súmula de Acusação”. À fl. 338, consta certidão
de regularidade de preenchimento por todos os Promotores de Justiça, à exceção do caso
constante da resposta ao item 16.13.
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16.13. DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral - Quanto às fiscalizações em unidade de
cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade – Resolução nº
67/CNMP: adote as providências cabíveis para o controle rotineiro do 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 “é feito controle rotineiro em relação ao preenchimento desses
relatórios”, tendo sido “constatado caso de não submissão (..), razão pela qual foi instaurado o
Pedido de Explicações nº 63/2016 em face da Promotora de Justiça Zenaide Aparecida da
Silva, que resultou no oferecimento de Súmula Acusatória ao Conselho Superior do
Ministério Público, em razão da ausência de justificativa e inobservância do dever funcional”.
À época da apresentação da resposta, referida súmula de acusação encontra-se em fase de
juízo de admissibilidade, com o Relator Conselheiro Dr. José Demóstenes de Abreu. À fl.
338, consta certidão de regularidade de preenchimento por todos os Promotores de Justiça, à
exceção do caso em voga.
16.15. DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral - Quanto à inspeção dos serviços de
acolhimento institucional para crianças e adolescentes – Resolução nº 71/CNMP: 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 que “é feito controle rotineiro sobre a realização dessas inspeções,
cobrando-se do Promotor de Justiça, formalmente, via documento interno, e quando não
atendida a demanda, instaura-se Pedido de Providências, com possibilidade de conversão em
sindicância e conclusão pela Súmula de Acusação”. Encaminhou certidão atestando “a
regularidade de entrega, por parte dos Promotores de Justiça, sobre os relatórios exigidos nas
Resoluções nºs 20, 67 e 71, todas do Conselho Nacional do Ministério Público, ressalvado o
caso expressamente justificado no item 16.13, para o qual foi protocolado Súmula Acusatória”
16.22. DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral - Quanto à movimentação de quadro e
designações: não designe como substituto promotor que esteja com acúmulo de serviço,
sendo que tal certificação deverá ser fornecida pela Corregedoria do MPTO.
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Providências: o Procurador-Geral de Justiça informou que o Corregedor-Geral lhe
encaminhou expediente com a relação dos Membros com acúmulo de serviço (fl. 363-verso) e
solicitou que “se abstenha de designá-los para cumular outro Órgão de Execução ou para
qualquer outro ato que não seja afeto à Promotoria que sejam titulares”. Após a referida
comunicação, afirmou que estão sendo adotadas todas as medidas necessárias visando garantir
o seu cumprimento, “uma vez que somente a partir do encaminhamento pelo Órgão
correicional poderiam ser adotadas as providências de mister, as quais perdurarão até nova
comunicação”.
16.22. RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral - 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: A proposição foi considerada cumprida, na Manifestação 87/2016, após o
Procurador-Geral de Justiça encaminhar resposta afirmando que a “Procuradoria-Geral tem
observado a escala de substituição automática, bem como as distâncias entre a Promotoria
substituída e a substituta” (fl. 347-verso). Contudo, posteriormente, o Corregedor-Geral
trouxe a informação de que “embora a Procuradoria-Geral afirme observar a escala de
substituição automática, bem como as distâncias entre a Promotoria substituída e substituta,
vêm ocorrendo designações fora dos parâmetros estabelecidos, consoante Portarias e tabela
demonstrativas que anexou. Em vista do quadro apresentado, o Corregedor-Geral sugeriu,
então, “a reanálise do efetivo cumprimento dessa determinação expedida no Relatório de
Inspeção, tendo em vista os princípios da razoabilidade e eficiência dos serviços prestados
pelo Ministério Público do Tocantins”. Instado, pois, na Manifestação 105/2016, a prestar
explicações e informações pertinentes, o Procurador Geral de Justiça informou que solicitou
explicações ao Chefe de Gabinete, que expôs informes e justificativas para cada caso
apresentado pelo Corregedor-Geral. O Procurador Geral informou que “antes da assunção ao
cargo de PGJ/TO eram constantes adiantamentos de júris e audiências nas diversas Comarcas,
o que ensejou reclamações/representações de juízes pela ausência de representantes do MP,
inclusive, com divulgação na imprensa local”. Assim, aduziu que “para evitar transtornos e
atender à sociedade tocantinense são considerados nas designações para as substituições
automáticas tanto o critério territorial quanto os princípios constitucionais da eficiência, do
6

CORREGEDORIA NACIONAL
Núcleo de Acompanhamento de Decisões

interesse público e da finalidade, garantindo a continuidade da prestação dos serviços, sem,
contudo, afrontar a recomendação do Corregedor Nacional”. Isto posto, diante das
justificativas apresentadas, considerou-se mantido o cumprimento do presente item, todavia,
sem olvidar, que deve a unidade observar a presente recomendação permanentemente.
As demais proposições encontram-se em andamento com prazo para
resposta em curso.
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Procedimento: Correição nº 410/2016-26 MP/AM (em andamento)
Interessado: Ministério Público do Estado do Amazonas
Assunto: Análise do cumprimento de determinações e recomendações decorrentes da
Correição na Corregedoria-Geral do Ministério Público do Amazonas
EFETIVIDADE DAS PROPOSIÇÕES – CORREIÇÃO OCD/MPAM
Levantamento de dados realizado em 09/06/2017

Determinação 17.8.c: - Quanto ao estágio probatório. c) disponibilizem
todas as peças para avaliação por amostragem pela Corregedoria.
Providências: O Regimento Interno da Corregedoria-Geral (aprovado pela
Resolução 006/2014-CSMP) prevê que durante o período de estágio probatório, o membro
remeterá à Corregedoria-Geral relatório de suas atividades, acompanhado de cópias das peças
executadas (cíveis e criminais), devidamente enumeradas no artigo 70.
Determinação 17.9.a: Quanto às Correições e Inspeções. a) Inspecione o
desempenho dos Promotores no Tribunal do Júri.
Providências: O Corregedor-Geral do MP/AM informou que durante a
inspeção são analisadas todas as atividades desempenhadas pelos Promotores de Justiça que
atuam no Tribunal do Júri, desde a parte instrutória do processo até a atuação no julgamento
em Plenário, inclusive se há interposição de recursos, quando necessários”, sendo que “todas
as observações de desempenho são registradas no relatório final de inspeção/correição” e “são
anexadas ao relatório as pautas de julgamento em que cada Promotor de Justiça atuou ou
atuará nesses julgamentos”.
As demais proposições encontram-se em andamento com prazo para
resposta em curso.
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Procedimento: Correição nº 411/2016-71 - MP/RR (em andamento)
Interessado: Ministério Público do Estado de Roraima
Assunto: Análise do cumprimento de determinações e recomendações decorrentes da
Correição realizada na unidade.
EFETIVIDADE DAS PROPOSIÇÕES – CORREIÇÃO OCD/MP-RR
Levantamento de dados realizado em 09/06/2017

Determinação 17.8 - Quanto ao estágio probatório. a) Estabeleça a
obrigatoriedade de os 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; d) realize o acompanhamento
psicológico/psiquiátrico dos membros em estágio probatório;
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.
Determinação 17.9. Quanto às Correições e Inspeções: 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).
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.
Recomendação 17.24.I: 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 Roraima 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
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a movimentação do quadro de forma a não criar ou agravar o problema do
esvaziamento das entrâncias iniciais.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.
Determinação 17.24.II: Expedir DETERMINAÇÃO ao ProcuradorGeral de Justiça do Ministério Público de Roraima para que: a) não designe, como
substituto, promotor que esteja com acúmulo de serviço, sendo que tal certificação
deverá ser fornecida pela Corregedoria do MPRR.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.
As demais proposições encontram-se em andamento com prazo para
resposta em curso.
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Procedimento: Correição nº 382/2016-47 - MP/RO (em tramitação)
Interessado: Ministério Público do Estado de Rondônia
Assunto: Análise do cumprimento de determinações e recomendações decorrentes da
Correição realizada na Corregedoria-Geral da unidade.

EFETIVIDADE DAS PROPOSIÇÕES – CORREIÇÃO OCD/RO
Levantamento de dados realizado em 09/06/2017
17.8 – DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral - Quanto ao estágio probatório. 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 e d) Quando conferido
conceito insuficiente no Relatório Trimestral do Estágio Probatório, sugere-se levar a
efeito inspeção/correição no cargo titulado pelo Promotor de Justiça em estágio
probatório;
Providências: informou a aprovação de Resolução nº 2/2017-CSMP (altera a Resolução nº
6/2009/CSMP, que disciplina e regulamenta o estágio probatório dos membros do Ministério
Público do Estado de Rondônia), publicada no Diário da Justiça do Estado de Rondônia nº 58,
de 29.3.2017, inserindo os pontos acima indicados nos seguintes dispositivos: Artigo 2º, § 1º,
I (torna obrigatória a realização de ao menos uma inspeção/correição ordinária nos serviços
afetos a membros em estágio probatório); artigo 4º, parágrafo único (torna obrigatória a
participação do Promotor de Justiça em estágio probatório no plenário do Júri); art. 9º (torna
obrigatória a disponibilização das peças para avaliação por amostragem pela Corregedoria);
art. 15 (prevê a realização de inspeção/correição quando conferido conceito insuficiente no
relatório trimestral do estágio probatório).
A proposição ainda está em acompanhamento, tendo esta Corregedoria Nacional solicitado ao
Corregedor que informe se há, atualmente, membros em estágio probatório no MP/RO e, se
positivo, encaminhe: as atas da sessão do Júri em que participaram ou eventual escala de
atuação; relatório de inspeção/correição realizada nas unidades com membros em estágio
probatório ou cronograma de inspeções/correições a serem nestas realizadas.
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17.8. RECOMENDAÇÃO ao Corregedor-Geral - Quanto ao estágio probatório: e)
realize o acompanhamento psicológico/psiquiátrico dos membros em estágio probatório.
Providências: informou que solicitou ao Procurador-Geral o encaminhamento de projeto de
lei para a Assembleia Legislativa no sentido de fazer constar na Lei Orgânica do Ministério
Público a realização do acompanhamento psicológico/psiquiátrico dos membros em estágio
probatório para aferição da adaptação ao cargo, conforme já prevê a Resolução nº 03/2006CS”. Posteriormente, o Procurador-Geral de Justiça informou que “submeteu-se à apreciação
do Conselho Superior do MP-RO, por sugestão da Corregedora-Geral, minuta de Projeto de
Lei Complementar e, debatida a proposta, os membros do Conselho entenderam necessária a
realização de discussão mais aprofundada do tema, e a proposta foi devolvida à CorregedoriaGeral, para inclusão de documentos complementares e apresentação de novos elementos antes
de inclusão em nova Sessão do Conselho e posterior encaminhamento do Projeto de Lei à
Assembleia Legislativa”. Foi deferida dilação de prazo por mais 60 dias.
Determinação 17.9. Quanto às Correições e Inspeções:
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);
c) realize inspeção qualitativa nos cargos de Procuradores de Justiça, verificando o
trabalho produzido e adequação do número de processos recebidos. Alterar, no ponto, a
Resolução n.° 07/2009-CSMP (artigos 6° “usque” 12).
Providências: informou a aprovação da Resolução nº 3/2017-CSMP (altera a Resolução nº
7/2009-CSMP, que dispõe sobre o regimento das correições e visitas de inspeção no âmbito
do Ministério Público do Estado de Rondônia), publicada no Diário da Justiça estadual nº 58,
de 29.3.17”, na qual verificou-se constar os pontos acima indicados nos seguintes
dispositivos: art. 1º, § 4º, art. 6º à 12 (previsão de que as Procuradorias serão objeto de
inspeções e correições ordinárias e extraordinárias, nas quais se procederá além do exame da
regularidade administrativa, a “análise qualitativa dos trabalhos produzidos e adequação do
número de processos recebidos); art. 21 (previsão da verificação do desempenho no Tribunal
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do Júri); art. 21, §3º (previsão dos pontos a serem observados nas inspeções e correições em
Promotorias com atribuição extrajudicial).
17.24. RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral - Quanto à movimentação de quadro,
designação e substituições:
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 ou agravar o problema do
esvaziamento das entrâncias iniciais.
17.24 –DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral - a) não designe, como substituto,
promotor que esteja com acúmulo de serviço, sendo que tal certificação deverá ser
fornecida pela Corregedoria do MPRO.
Providências: o Procurador-Geral de Justiça informou que “as matérias de movimentação de
quadro, designações e substituições”, no âmbito do MP/RO “são contempladas e
regulamentadas pelos seguintes atos reguladores institucionais, cujas cópias seguem anexas:
·

Portaria nº 99/2010-PGJ - Delega ao Corregedor-Geral atribuições para designar

membros para o exercício de substituição, acompanhar atos investigatórios junto a
organismos policiais ou administrativos, oficiar perante os Colégios Recursais dos Juizados
Especiais, autorizar afastamentos nos casos previstos na Lei Orgânica Institucional,
conceder ou adiar férias, recessos e licença legais dos membros de 1ª Instância.
·

Resolução Conjunta de nº 01/2010-PGJ/CGMP – Delimita as áreas territoriais no

âmbito do MP-RO, e ordena as comarcas, para fins de substituição.
·

Resolução nº 001/2012 do Colégio de Procuradores - Dispõe sobre a criação e

reestruturação de atribuições das Promotorias de Justiça do interior, com as devidas
alterações.
·

Resolução nº 001/2013 do Colégio de Procuradores - Dispõe sobre a criação e

reestruturação de atribuições das Promotorias de Justiça da Capital devidamente
atualizada”.

Dessa forma, afirmou entender “que os atos reguladores mencionados
imprimem critérios objetivos à movimentação na carreira e às substituições” no âmbito do
MP/RO, “não deixando margem a discricionariedade e juízos de oportunidade e conveniência
para a Administração Superior”, restando, por certo, segundo afirmou, “que a recomendação e
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a determinação contidas no item 17.24 do Relatório Conclusivo de Correição de dezembro de
2016, já vêm sendo cumpridas”. Anexou cópia de todos os atos mencionados.
As demais proposições encontram-se em andamento com prazo para
resposta em curso.
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Procedimento: Correição nº 383/2016-91 MPE/AC (em tramitação)
Interessado: Ministério Público do Estado do Acre
Assunto: Análise do cumprimento de determinações e recomendações decorrentes da
Correição ordinária nos órgãos de controle disciplinar das Unidades do Ministério Público do
Acre.
EFETIVIDADE DAS PROPOSIÇÕES – CORREIÇÃO OCD/MPAC
Levantamento de dados realizado em 09/06/2017

17.9. Quanto às Correições e Inspeções. A Corregedoria Nacional expediu
DETERMINAÇÃO para que o Corregedor-geral: a) realize correição 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). Merece registro elogioso o fato de que a Corregedoria-Geral do
MPAC, ao realizar correição nos cargos de Procurador de Justiça o fez levando em
consideração os aspectos qualitativos e não meramente quantitativos somente.
Providências:
a)

Afirmou que durante a gestão da atual Corregedora-Geral, foram

realizadas Correições e Inspeções em 100% das Promotorias, Procuradorias de Justiça e
demais órgãos da Instituição. Quanto às Promotorias Especializadas (extrajudiciais), que
foram correicionadas a totalidade destas, sendo feita a análise de todos os procedimentos
extrtajudiciais físicos e virtuais (SAJ/MPAC), sempre com a observância da taxonomia,
consoante os Relatórios Correicionais apresentados. Observou-se, ainda, a regularidade
formal de todos os procedimentos, bem como o tempo transcorrido desde a instauração de
cada procedimento, bem como, a resolutividade e da ausência ou não de impulso por mais de
120 dias.
b)

A Corregedoria Nacional orientou ao MP/AC que continuasse a seguir os

critérios de Correição estabelecidos no teor da presente proposição para as unidades com
atribuições extrajudiciais.
c)

Por fim, apresentou a relação das Promotorias de Justiça Especializadas

que foram correicionadas no período de 2015 a 2016: PJ Especializada de Conflitos Agrários,
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PJ Especializada de Combate à Evasão Fiscal, 2ª PJ Especializada de Defesa da Infância e
Juventude, 3ª PJ Especializada de Defesa da Infância e Juventude, PJ Especializada de
Controle Externo da atividade policial e fiscalização de presídios, PJ Especializada de Defesa
da Saúde, PJ Especializada de Defesa dos Direitos Humanos, PJ Especializada de Defesa do
meio ambiente da Bacia Hidrográfica do Juruá, PJ Especializada de Defesa do meio ambiente
da Bacia Hidrográfica do Baixo Acre, PJ Especializada de Defesa do Patrimônio Público e
fiscalização das Fundações e Entidades de Interesse Social, PJ Especializada de Habitação e
Urbanismo, PJ Especializada de Defesa da Cidadania e Idoso, 1ª PJ Especializada de Defesa
da Infância e Juventude, 1ª PJ Especializada de Defesa do Consumidor.
17.24.“a” e “b”: Quanto à movimentação de quadro, designação e substituições. Diante
do que foi constatado, a Corregedoria Nacional propõe ao plenário do CNMP que
(17.24.1) expeça RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério
Público do Acre 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 ou agravar o problema do esvaziamento
das entrâncias iniciais. (17.24.2).
Providências:
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: informou que o Ato PGJ 39/2014 disciplina a
ordem de substituição dos membros do Ministério Público na primeira instância (entrância
final e inicial), indicando, explicitamente, um “substituto automático” para cada Promotoria
de Justiça, em caso de afastamentos, conforme inteligência do art. 1º do referido ato
normativo. Em caso de impossibilidade de substituição na forma prevista no Ato nº 39/2014, a
Administração entra em contato com outros membros próximos à Comarca substituída, na
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tentativa de proceder a substituição e, caso persista a impossibilidade de designar membro,
procede-se a designação de membro lotado em comarca mais distante, de modo a garantir a
continuidade dos serviços na Promotoria de Justiça. Acresceu, por fim, que após ciência do
Relatório Conclusivo, o Órgão competente passou a monitorar as pautas judiciais de todas
unidades judiciárias, bem como os afastamentos dos juízes, a cada semana, de modo a realizar
um rodízio entre os Promotores de Justiça sem audiências pautadas ou os quais atuem perante
magistrados afastados de suas funções.
b) opere a movimentação do quadro de forma a não criar ou agravar o
problema do esvaziamento das entrâncias iniciais: esclareceu que, em que pese a ausência
de Promotor titular nas comarcas de Manoel Urbano e Beujari, a primeira situação foi sanada
com a posse de novos Promotores de Justiça Substitutos, em 2016, enquanto a segunda foi
solucionada com a designação de um Promotor de Justiça para responder pelos processos,
procedendo-se a elaboração de uma escala para a realização das audiências pautadas. Em
relação às demais comarcas de entrância inicial, “não tem ocorrido esvaziamento”, tendo em
vista a observância da regra de substituição automática prevista no Ato PGJ 39/2014. Por
fim, acresceu que desde a ciência do Relatório Conclusivo apresentado pelo CNMP passou-se
a evitar o esvaziamento das entrâncias iniciais, deixando de afastar o membro a substituir
automaticamente.
As demais proposições encontram-se em andamento com prazo para
resposta em curso.
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