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

Armando Antônio Lotti,
Procurador de Justiça/RS.
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1. ATOS PREPARATÓRIOS DA INSPEÇÃO
O Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr. Cláudio Henrique Portela do Rego, por meio da Portaria CNMPCN n° 111, de 27 de junho de 2016 instaurou o procedimento de inspeção nos órgãos de controle disciplinar das
unidades do Ministério Público do Estado de São Paulo, designando os membros componentes da equipe, bem
como os dias para a realização dos trabalhos. Foi instaurado, no âmbito da Corregedoria Nacional do CNMP, o
Procedimento de Inspeção nº 0.00.000.000362/2016-76, para organização dos documentos. A execução da
inspeção ocorreu conforme seu planejamento e foi realizada nos dias 17 a 19 de agosto de 2016, por um total de
06 (seis) membros, a saber: o Procurador de Justiça do MP/RS - Dr. Armando Antônio Lotti, o Promotor de Justiça
do MPDFT - Dr. Luis Gustavo Maia Lima, o Promotor de Justiça do MP/PR - Dr. Rodrigo Leite Ferreira Cabral, a
Procuradora do Trabalho Ana Maria Villa Real Ferreira Ramos, Promotor de Justiça do MP/GO Dr. Ricardo Rangel
de Andrade e o Promotor de Justiça do MP/RS - Dr. Adriano Teixeira Kneipp.

2. ATRIBUIÇÕES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CORREGEDORIA-GERAL
A Corregedoria Geral é o Órgão da Administração Superior do Ministério Público encarregado da orientação e
fiscalização das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público. O Corregedor-Geral do
Ministério Público será eleito, por voto obrigatório e secreto, pelo Colégio de Procuradores de Justiça, para
mandato de 02 (dois) anos, na primeira quinzena de dezembro dos anos pares permitida uma recondução,
observado, neste caso, o mesmo procedimento.
2.1. Atribuições. Segundo o artigo 42 da Lei Complementar 734, de 26 de novembro de 1993, incumbe ao
Corregedor-Geral do Ministério Público:
I - integrar, como membro nato, o Colégio de Procuradores de Justiça e o Conselho Superior do Ministério
Público;
II - realizar correições e visitas de inspeção nas Promotorias de Justiça;
III - realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, quando autorizado nos termos desta Lei Complementar,
remetendo relatório reservado ao Conselho Superior do Ministério Público;
*IV- instaurar e presidir sindicância;
*Inciso IV com redação determinada pela Lei Complementar nº 106, de 18/5/2016.
*Inciso IV com redação determinada pela Lei Complementar nº 52, de 29/04/2008
IV - instaurar e presidir sindicância, inquérito administrativo e processo administrativo, nos termos do artigo
194 desta Lei Complementar;
*V - propor instauração de processo administrativo mediante súmula de acusação ao Conselho Superior do
Ministério Público;
*Inciso V com redação determinada pela Lei Complementar nº 106, de 18/5/2016.
*Inciso V com redação determinada pela Lei Complementar nº 52, de 29/04/2008
V - propor instauração de processo administrativo mediante súmula de acusação ao Conselho Superior do
Ministério Público, nos termos do artigo 194 desta Lei Complementar;
VI - remeter ao Conselho Superior do Ministério Público relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e
funcional dos Promotores em estágio probatório, propondo, se for o caso, o não vitaliciamento;
VII - fazer recomendações, sem caráter vinculativo, a órgão de execução, em assuntos pertinentes às suas
atribuições;
VIII - determinar e superintender a organização dos assentamentos relativos às atividades funcionais e à
conduta dos membros do Ministério Público e dos estagiários, coligindo todos os elementos necessários à
apreciação de seu merecimento;
*IX - expedir atos visando à regularidade e ao aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público, nos limites
de suas atribuições;
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*Inciso IX com redação determinada pela Lei Complementar nº 52, de 29/04/2008 IX - expedir atos, visando à
regularidade e ao aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público, nos limites de suas atribuições;
*X - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça, na primeira quinzena de fevereiro, relatório com dados
estatísticos sobre as atividades das Procuradorias e Promotorias de Justiça, relativas ao ano anterior;
*Inciso X com redação determinada pela Lei Complementar nº 52, de 29/04/2008
X - apresentar, ao Procurador-Geral de Justiça, na primeira quinzena de fevereiro, relatório com dados
estatísticos sobre as atividades das Procuradorias e Promotorias de Justiça, relativas ao ano anterior;
XI - remeter aos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público informações necessárias ao
desempenho de suas atribuições;
XII - dirigir e distribuir os serviços da Corregedoria-Geral;
XIII - organizar o serviço de estatística das atividades do Ministério Público;
XIV - requisitar das Secretarias do Tribunal de Justiça, da Justiça Militar ou de qualquer repartição judiciária,
cópias de peças referentes a feitos judiciais, certidões ou informações;
XV - firmar Termo de Ajuste de Conduta em matéria disciplinar.
§ 1º. Dos assentamentos de que trata o inciso VII, do caput deste artigo, deverão constar obrigatoriamente:
a) anotações sobre os relatórios e respectivos conceitos emitidos no período de estágio probatório do
Promotor de Justiça, enviados à Corregedoria-Geral do Ministério Público;
b) as referências constantes de pedido de inscrição do interessado no concurso de ingresso;
c) as anotações resultantes da fiscalização permanente dos Procuradores de Justiça e as referências em
julgados dos Tribunais por eles enviadas;
d) as observações ou recomendações feitas em correições ou vistorias;
e) outras informações pertinentes.
§ 2º. As anotações a que se refere a alínea “c” do parágrafo anterior, quando importarem em demérito, serão
inicialmente comunicadas ao membro do Ministério Público interessado, que poderá apresentar justificativa
no prazo de 30 (trinta) dias.
§ 3º. Se a justificativa não for aceita, o interessado poderá recorrer ao Colégio de Procuradores de Justiça, no
prazo de 3 (três) dias e, somente com o desprovimento do recurso, poderá ser feita a anotação no seu
prontuário.

2.2. Regimento Interno. Lei Complementar Estadual nº 734/93. Não existe regimento interno da Corregedoria
Geral do Ministério Público de São Paulo.
2.3. Estrutura Organizacional. A Corregedoria-Geral está organizada de acordo com o disposto nos art. 3º do
Regimento Interno, da seguinte forma:
“Art. 3º. O Gabinete do Corregedor-Geral será composto pelos seguintes órgãos de Assessoramento
e de Apoio Administrativo, encarregados de assegurar o funcionamento e as atividades da
Corregedoria-Geral do Ministério Público.
I – Chefia de Gabinete;
II – Assistência de Gabinete;
III – Assessoria Jurídica;
IV – Assessoria Técnica;
V – Secretaria.”
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. É de se observar que, no relatório preliminar, por vezes, foram formuladas
referências à legislação de outro Ministério Público, que não possuem correspondência na legislação do Ministério
Público de São Paulo (LC 51/2008 e Resolução CSMP nº 010/2015). A lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo
é a Lei Complementar Estadual nº 734/93 e não há Regimento Interno da Corregedoria Geral do Ministério Público
de São Paulo.
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Alteração feita conforme manifestação da unidade.

3. CORREGEDOR-GERAL
O Corregedor-Geral do Ministério Público de São Paulo é Procurador de Justiça, Paulo Afonso Garrido de Paula,
que assumiu o cargo de Corregedor-Geral 01/01/2015; reside na cidade de lotação; atualmente não participa de
curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a
procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente das 09h00 às 19h00.

4. VICE-CORREGEDOR-GERAL
A Vice-Corregedora Geral, Tereza Cristina Maldonado Katurchi Exner, que substitui o Corregedor-Geral nos
seus afastamentos e impedimentos, assumiu o órgão em 01/01/2015, é integrante da procuradoria de Justiça
Criminal e titular do cargo de 106º Procurador de Justiça Criminal, reside na comarca de lotação, atualmente
não participa de curso de aperfeiçoamento, não exerce o magistério nem a advocacia, não respondeu nem está
respondendo a procedimento administrativo disciplinar, cumpre expediente das 09h00 às 19h00.

5. PROMOTORES CORREGEDORES
5.1. Adriana Helena Ferreira Alves Mattos Vallada – Assessora. Integrante da 6º Promotoria de Justiça Criminal
da Capital e titular do cargo de 115º Promotor de Justiça Criminal. Assumiu o órgão em 27/06/2016; reside na
localidade de lotação; atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento, não exerce o magistério nem a
advocacia, não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; cumpre expediente
diariamente, das 08h00 às 20h00.
Observação: Atua na área criminal. Entende de grande importância a orientação e acompanhamento aos
Promotores de Justiça em estágio probatório.
5.2. Alexandre Mourão Tieri – Assessor. Integrante da 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital e titular do
cargo de 17º Promotor de Justiça Criminal. Assumiu o órgão em 01/01/2015; reside na comarca de lotação;
atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu
ou está respondendo a procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente diariamente de 09h00 às
19h00.
Observações. Entende salutar a diretriz de realizar correição simultânea em todos os cargos da mesma
Promotoria de Justiça.
5.3. Andréa Santos Souza – Assessora. Integrante da Promotoria de Justiça Cível de Campinas e titular do cargo
de 19º Promotor de Justiça de Campinas. Assumiu o órgão em 01/12/2014; reside na comarca de lotação;
atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu
ou está respondendo a procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente diariamente de 09h00 às
19h00.
Observações. Atua na área da infância e juventude. Está realizada com a atuação na Corregedoria Geral,
ampliando a sua visão do Ministério Público.
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5.4. Claudionor Mendonça dos Santos – Assessor. Integrante da Promotoria de Justiça Criminal de Santo André e
titular do cargo de 2º Promotor de Justiça de Santo André. Assumiu o órgão em 01/12/2014; não reside na
comarca de lotação (reside em Ribeirão Pires. Possui autorização do Procurador-Geral de Justiça para residir na
cidade de Ribeirão Pires, cuja distância da sede é 34 km. O motivo que ensejou o pedido para residir fora da
comarca é o fato do local da residência estar inserido na região metropolitana da capital); atualmente não
participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está
respondendo a procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente diariamente de 09h00 às 19h00.
Observações. Atua na área criminal. A vinda para a Corregedoria propiciou uma visão ampliada da Instituição.
5.5. Elaine Maria Clemente Tiritan Muller Caravellas – secretária. Titular do cargo de 56ª Promotor de Justiça da
Capital. Assumiu o órgão em 02/05/2012; reside na comarca de lotação; atualmente não participa de curso de
aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a
procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente diariamente de 09h00 às 19h00.
Observações. Sempre trabalhou na área social e na infância. Exerce a função de Secretária da Corregedoria Geral.
Participou da gestão anterior. A experiência de Corregedoria é magnífica.
5.6. Fernando Pereira Vianna Neto – Assessor. Integrante da Promotoria de Justiça Criminal de Campinas e
titular do cargo de 3º Promotor de Justiça de Campinas. Assumiu o órgão em 01/01/2015; reside na comarca de
lotação; atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não
respondeu ou está respondendo a procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente diariamente de
09h00 às 19h00, salvo quando viaja em correição.
Observações. Atua no Tribunal do Júri e GAECO desde 1999. Salienta como positiva a diretriz de realizar correição
simultânea em todos os cargos da mesma Promotoria de Justiça.
5.7. Karina Keiko Kamai – Assessora. Titular do cargo de 23ª Promotor de Justiça da Capital. Assumiu o órgão em
01/12/2014; reside na comarca de lotação; atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o
magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimentos administrativo disciplinar;
cumpre expediente diariamente de 09h00 às 19h00.
Observações. Atua na área de Meio Ambiente e Urbanismo.
5.8. Marcelo Duarte Daneluzzi – Assessor. Titular do cargo de 29º Promotor de Justiça da Capital. Assumiu o
órgão em 01/01/2015; reside na comarca de lotação; atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; não
exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimentos administrativo
disciplinar; cumpre expediente diariamente de 09h00 às 19h00, ressalvadas as viagens.
Observações. Atuou por 6 anos na área do Patrimônio Público. Refere como positiva a diretriz de realizar a
correição simultânea em todos os cargos da comarca.
5.9. Maria Izabel do Amaral Sampaio Castro – Assessora. Integrante da Promotoria de Justiça do Foro Regional
do Ipiranga e titular do cargo de 3º Promotor de Justiça Cível do Ipiranga. Assumiu o órgão em 01/08/2016;
reside na comarca de lotação; atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério
nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimentos administrativo disciplinar; cumpre
expediente diariamente de 09h00 às 19h00.
Observações. Atua na área de Infância e Juventude.
5.10. Nathalie Kiste Malveiro – Assessora. Integrante da 5ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital e titular do
cargo de 94º Promotor de Justiça Criminal. Assumiu o órgão em 01/01/2015; reside na comarca de lotação;
atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu
ou está respondendo a procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente diariamente de 09h00 às
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19h00.
Observações. Nos dois anos anteriores à vinda para Corregedoria atuou na área de violência doméstica contra a
mulher. Registra como positiva a prática de realizar correição simultânea em todos os cargos da mesma
Promotoria de Justiça/Comarca.
5.11. Roberto Carramenha – Assessor. Integrante da Promotoria de Justiça de Repressão à Sonegação Fiscal e
titular do cargo de 2º Promotor de Justiça de Repressão à Sonegação Fiscal. Assumiu o órgão em 01/01/2015;
reside na comarca de lotação; atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério
nem a advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimentos administrativo disciplinar; cumpre
expediente diariamente de 09h00 às 19h00 (plantões de finais de semana à distância).
Observações. Ultimamente, atuou na área criminal.

5.12. Sergio de Passos Simas – Assessor. Integrante da 2ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital e titular do
cargo de 22º Promotor de Justiça Criminal. Assumiu o órgão em 01/01/2015; reside na comarca de lotação;
atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu
ou está respondendo a procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente diariamente de 09h00 às
19h00 (plantões de finais de semana à distância).
Observações. Atua na área criminal. Entende positiva a metodologia adotada para as correições. A correição é
feita em todos os cargos da Promotoria de Justiça que está sendo correicionada.

5.13 Sugestões dos membros da Corregedoria-Geral:

Discussão sobre a necessidade de se otimizar os Sistemas de Relatórios. Por exemplo, sobre o Sistema das
Resoluções 67/11-CNMP e 71/11-CNMP:
a) a cada validação, o sistema carrega toda a relação de relatórios enviados novamente, o que torna o
processo extremamente lento;
b) reformulação da página de links. Além de estarem fora de ordem, alguns links em destaque não são
mais os utilizados atualmente;
c) remoção dos links de inspeção periódica cujo período coincide com o da inspeção anual. A sua
existência induz os Promotores de Justiça a erro, e muitos só enviam o relatório periódico e se esquecem
dos anuais;
d) a permissão para que o membro retifique o relatório a qualquer tempo e o envie novamente à
Corregedoria sem que o sistema nos avise a respeito faz com que percamos o controle das validações.
Seria interessante que o membro entrasse em contato com a Corregedoria e solicitasse a devolução, assim
como é explicado no manual de "dúvidas frequentes", no site do CNMP;
e) o sistema nem sempre avisa o membro quando da devolução de um relatório, apesar de o CNMP afirmar
que sim.
Observações: Encaminhar as sugestões para a Comissão da infância e para STI do CNMP.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Observou-se que todos os Promotores de Justiça Assessores participam dos plantões
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de finais de semana à distância, mediante prévia escala e sem recebimento de vantagens.

*Foram feitas as correções apontadas.

6. ESTRUTURA DE PESSOAL
6.1. Estrutura de pessoal do Órgão: A equipe da Corregedoria-Geral é assim composta:
SUB-ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Fabiana Cardoso Santos
Chaud
Maria Lourdes de Souza
Soler
Cláudia Alves Saraiva

Oficial de Promotoria Chefe
Oficial de Promotoria Chefe Substituta
Oficial de Promotoria

Mário de Freitas
Betencourt
Paula Vieira Queiroz da
Silva
Sandra Maria Populin

Oficial de Promotoria

Vera Zanella

Oficial de Promotoria

Sandra Regina Lage

Auxiliar de Promotoria

Oficial de Promotoria

Oficial de Promotoria

SECRETARIAS
Clarice dos Reis Menezes

Oficial de Promotoria

Veneranda Maria Andrade
dos Reis
Wilma Dini

Oficial de Promotoria
Oficial de Promotoria

SUB-ÁREA DE APOIO TÉCNICO I
Maria Aparecida Lonaro

Oficial de Promotoria Chefe

Maria Aparecida Sena
Suyama
Eliane Rocha dos Santos
Pantaleão
Marcio Evandro Angeli
Yokoyama
Maria Dulce Correa
Oliveira
Vera Lúcia Brito de Oliveira

Oficial de Promotoria Chefe Substituta
Oficial de Promotoria
Oficial de Promotoria
Oficial de Promotoria
Auxiliar de Promotoria

SUB- ÁREA DE APOIO TÉCNICO II
Isabel Itsuzaki

Oficial de Promotoria Chefe

Celina Naomi Sakanaka

Oficial de Promotoria Chefe Substituta

Ciro Ribeiro Coutinho

Oficial de Promotoria

Marcelo Paglia Soares de
Oliveira
Maria Antonieta Novaes
Falanga Iwano

Oficial de Promotoria
Oficial de Promotoria
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Maria Rosa Meneses
Ferreira Rodrigues
Enzo de Carvalho Ferrari

Oficial de Promotoria
Auxiliar de Promotoria

7. ESTRUTURA FÍSICA
A Corregedoria-Geral está possui a seguinte estrutura: 15 salas, algumas divididas por paredes, outras por
divisórias.

8. SISTEMAS DE ARQUIVO
Sistemas de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos). Bancos de Dados, Biblioteca Virtual – BVA,
Fichas e Prontuários físicos e digitais dos membros do Ministério Público. Todas as correições, procedimentos
disciplinares, estágio probatório e relatórios estão armazenados na biblioteca virtual.

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

10. ATOS NORMATIVOS QUE REGULAMENTAM A ATIVIDADE CORREICIONAL

Lei Complementar nº 734, de 26 de novembro de 1993: Institui a Lei Orgânica do Ministério Público do
Estado de São Paulo.
Ato nº 1/99-CGMP, de 20 de maio de 1999: Dispõe sobre o regimento das Correições Ordinárias e
Extraordinárias, das Visitas Prévias, das Vistorias e das Visitas de Inspeção nas Promotorias e Procuradorias
de Justiça.
Ato Nº 01/2013 – CGMP, de 11 de janeiro de 2013: Disciplina os procedimentos de apuração em trâmite na
Corregedoria-Geral do Ministério Público, o acesso às informações e dá outras providências.
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Ato nº 02/2011, de 14 de setembro de 2011: Estabelece os procedimentos das Correições, Vistorias e
Visitas de Inspeção na Primeira Instância, dispondo sobre o regimento das Correições Ordinárias e
Extraordinárias, das Visitas Prévias, das Vistorias e das Visitas de Inspeção nas Promotorias de Justiça.
Ato Normativo nº 510/07- PGJ-CGMP, de 12 de julho de 2007: Regulamenta o estágio probatório dos
membros do Ministério Público.
Ato Normativo nº 801/2013-PGJ-CGMP, de 19 de dezembro de 2013: Altera dispositivos do Ato Normativo
nº 510-PGJ-CGMP, de 12 de julho de 2007, que dispõe sobre o estágio probatório de membros do
Ministério Público.

11. PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

11.1. Espécies de procedimentos investigatórios prévios: Protocolado (mais utilizado para estudos prévios à
edição de atos normativos), Reclamações Disciplinares e Sindicâncias.
11.2. Espécies de procedimentos disciplinares: Processo Administrativo Disciplinar Sumário, Processo
Administrativo Disciplinar Ordinário, Representação por Disponibilidade por interesse Público e Representações
por Remoção Compulsória.
11.3. Sistema de controle interno sobre as decisões disciplinares e aplicação de penalidade: Nas reclamações
disciplinares é feito o controle processual. Da decisão proferida pelo Corregedor-Geral que determinar a
instauração de RD, o seu arquivamento, ou a instauração de sindicância não cabe recurso. Também não cabe
recurso da decisão do Corregedor-Geral que determina o arquivamento da sindicância ou sua evolução para
PAD. Da decisão proferida pelo Corregedor-geral, caberá apenas pedido de reconsideração para correção de
erros ou omissões, no prazo de cinco (05) dias, por petição fundamentada (art. 22, § 7º, Ato (N) nº 01/2013CGMP, de 11 de janeiro de 2013).
No Processo Administrativo Disciplinar Sumário e Processo Administrativo Disciplinar Ordinário, o CorregedorGeral baixa portaria e a instrução processual é feita pela Comissão Processante Permanente, sendo as punições
aplicadas pelo Procurador-Geral de Justiça, com recurso ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça
(arts. 285 e 287, Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993).
Na Disponibilidade por Interesse Público e na Remoção Compulsória, o Corregedor-Geral oferece representação
e a instrução processual é feita pela Comissão Processante Permanente, sendo as decisões proferidas pelo
Conselho Superior do Ministério Público, com recurso ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça
(arts. 22 e 163, Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993).
11.4. Procedimentos Disciplinares analisados:
A equipe de inspeção analisou diversos procedimentos disciplinares colocados à disposição e, entendeu por
especificar melhor as constatações realizadas nos seguintes procedimentos:
1 – Número de registro e classe:
PAD 07/2016
Objeto: Supostas omissões e atuações com falta de zelo de membro, inclusive envolvendo fatos de
extrema gravidade.
Data da instauração:
01/07/2016
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Diante desses fatos, resulta conveniente a instauração
de reclamação no âmbito da Corregedoria Nacional para a supervisão da tramitação do PAD e,
especialmente, para avaliar se é o caso de eventualmente postular remoção por interesse público do
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aludido Promotor.

2 – Número de registro e classe:
Sindicância 12/2016
Objeto: Apurar supostas omissões funcionais e o fato de membro ter mantido relacionamento amoroso
com pessoa supostamente envolvida na prática de crime de furto e roubo a bancos com uso de explosivos.
Data da instauração:
08/08/2016
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Tendo em conta a gravidade dos fatos, sugere-se a
instauração reclamação disciplinar no âmbito da Corregedoria Nacional para a supervisão do caso.
Observação: Existe também apuração criminal sobre os fatos (Protocolado n. 8761/2016-PGJ)

3 – Número de registro e classe:

Reclamação Disciplinar
106/2016
Objeto: Apuração de notícia de que membro teria orientado filho de vítima de homicídio a contrair
advogado que era seu amigo para atuar como assistente da acusação em processo penal. Os autos
noticiam, ainda, que o filho da vítima acabou não contratando o advogado indicado e o promotor de
Justiça acabou pedindo absolvição dos acusados em plenário.
Data da instauração:
13/06/2016
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Diante da extrema gravidade dos fatos em tese
praticados, é de rigor a instauração de reclamação disciplinar na Corregedoria Nacional para apurar os
fatos.

4 – Número de registro e classe:
Reclamação Disciplinar
Data da instauração:
01/03/2016
Objeto: Apurar a eventual prática de lavagem de dinheiro por parte de Promotora de Justiça.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Ante a gravidade dos fatos, é de rigor a instauração de
reclamação disciplinar no âmbito da Corregedoria Nacional para supervisionar a tramitação da apuração
disciplinar.

5 – Número de registro e classe:

Pedido de Disponibilidade por
Interesse Público 11/2015
Data da instauração:
18/09/2015
Objeto: Notícia de atraso sistêmico em mais de trezentos feitos em tramitação na Promotoria.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Considerando-se a gravidade e o profundo quadro de
atrasos, é conveniente a instauração de reclamação disciplinar no âmbito da Corregedoria Nacional.
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6 – Número de registro e classe:
Objeto: suposta negligência e inércia no exercício das funções e prática,
ideológica
Data dos fatos
Data de conhecimento dos fatos pela CG.

Sindicância 06/2016
em tese, do crime de falsidade

Novembro de 2015
Fev de 2016 (Correição
Extraordinária)
Data da instauração:
21/03/2016
Observações: 1ª) quadro de absoluta inércia do Promotor por mais de dois anos. Promotoria com
atribuição em áreas sensíveis, tais como infância e juventude (situação de risco e interesses difusos), meio
ambiente, idoso, pessoa com deficiência e saúde pública, dentre outras, tudo detectado em sede de
correição extraordinária; 2ª) declaração falsa de regularidade do serviço ao requerer inscrição para
promoção por merecimento; 3ª) Promotor responde a outra RD (95/2016) em razão de inércia (autos
paralisados por mais de 2 anos).
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Instaurar Reclamação Disciplinar para acompanhar a
tramitação da sindicância (cópia integral em mídia digital). Obs: autos com 6 volumes, 2 apensos e 351
anexos. Os anexos não foram digitalizados e consistem em cópias de inúmeros procedimentos extrajudiciais
paralisados na promotoria. A sugestão é que se aguarde o desfecho do procedimento antes de eventual
solicitação da cópia dos anexos.

Reclamação
Disciplinar
10/2016
Objeto: suposto favorecimento de grandes empreendimentos imobiliários em prejuízo ao meio ambiente
(reserva nativa de mata atlântica).
Data de conhecimento dos fatos pela CG.
Janeiro de 2016
Data da instauração:
26/01/2016
Principais andamentos processuais: anexação aos autos de cópia das decisões referentes a vários
procedimentos disciplinares anteriores e documentos diversos; aguardando resposta de diversas
diligências.
7 – Número de registro e classe:

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

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. No que concerne ao Dr. Fernando Góes Grosso, 21º Promotor de Justiça da
Capital, membro do Ministério Público investigado nesta Reclamação Disciplinar, impõe-se registrar que, em
face dele, além da Reclamação Disciplinar referida, tramitou e está em andamento, respectivamente, a
Sindicância nº 02/2015 – CGMP e a Sindicância nº 07/2016 – CGMP. A Sindicância nº 02/2015, iniciada em
abril de 2015, após a regular instrução, na qual foram observados os princípios basilares do processo
administrativo consubstanciados no contraditório e ampla defesa, culminou com a representação formulada
por esta Corregedoria Geral, em 11 de dezembro de 2015, com proposta de remoção compulsória por
interesse público do referido Promotor de Justiça. Nesta representação foram imputadas três infrações
disciplinares, a saber: deixar de manter pública e particularmente conduta ilibada e compatível com o
exercício do cargo, deixar de zelar pela dignidade de suas funções e não se declarar suspeito ou impedido nos
termos da lei. Os fatos que embasaram tal representação estavam alicerçados em notícias trazidas ao
conhecimento desta Corregedoria Geral em dezembro de 2013, quando Promotores de Justiça da Comarca
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de Indaiatuba informaram que o Dr. Francisco Góes Grosso mantinha vínculos de amizade com empresários
da cidade, cuja atividade profissional ou comercial consistia na implantação de empreendimentos
imobiliários em Indaiatuba e região, notadamente, loteamentos, e que tais pessoas poderiam ser ou
efetivamente eram tidos como investigados em procedimentos administrativos ou inquéritos policiais nos
quais atuaria o mencionado Promotor de Justiça, em razão de suas atribuições nas áreas de meio ambiente e
habitação e urbanismo, o que fez com que cogitassem quanto à existência de indevida imiscuidade entre
interesses particulares e públicos do Promotor de Justiça com aquelas pessoas, circunstância suficiente para
determinar sua incompatibilidade para o exercício do cargo com aquelas atribuições na comarca de
Indaiatuba. Tanto assim, o é que é um caso específico que tinha como investigado pessoa de seu círculo de
amizade, Carlos Aparecido Milani, deixou o Dr. Fernando Góes Grosso de se declarar suspeito na forma da lei.
Em razão dos fatos acima deduzidos foi, então, proposta a representação de remoção compulsória por
interesse público. Observe-se, neste passo, que o Dr. Fernando Góes Grosso já estava afastado
cautelarmente de seu cargo, ante a gravidade dos fatos, desde 05 outubro de 2015. Durante a instrução do
procedimento de remoção compulsória por interesse público, perante a Comissão Processante Permanente, o
Promotor de Justiça representado acabou por se promover por antiguidade, deixando seu cargo na comarca
de Indaiatuba, o que determinou a a perda do objeto da representação, a cessação do afastamento cautelar
e o arquivamento do procedimento, sem análise de mérito. Na mesma Sindicância nº 02/2015, sem prejuízo
da representação pela remoção compulsória, foi determinada a instauração de outro procedimento para
acompanhar o deslinde das diligências que estavam sendo realizadas pelo Setor de Competência Originária
da Procuradoria Geral de Justiça, em protocolado próprio. O procedimento supracitado evoluiu para a
Sindicância nº 07/2016, instaurada em 10 de maio de 2016, em decorrência de denúncia criminal ofertada
pela Procuradoria Geral de Justiça contra o citado membro, perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, a qual ainda não foi recebida. A Sindicância nº 07/2016 encontra-se em fase de instrução, com oitiva
de testemunha de fora da comarca designada para o dia 22 de setembro do ano em curso. Sendo assim, esta
Corregedoria Geral, mesmo com o deslinde da representação pela remoção compulsória, continuou e
continua a investigar, no plano administrativo disciplinar, as condutas infracionais do Dr. Fernando Góes
Grosso, decorrentes das práticas criminosas contra ele imputadas.

Tramita, outrossim, a Reclamação

Disciplinar nº 10/2016, onde se apura denúncia anônima contra o Promotor de Justiça, no sentido dele deixar
de investigar situações que são levadas ao seu conhecimento, referentes a aprovação de empreendimentos
na cidade de Indaiatuba. Em suma, o Dr. Fernando Góes Grosso, no âmbito desta Corregedoria Geral,
responde e respondeu aos seguintes procedimentos: * Sindicância nº 02/2015 – culminou com a
representação de remoção compulsória por interesse público (incompatibilidade de atuação na comarca de
Indaiatuba/conduta); * Sindicância nº 07/2016 – em andamento / participação em práticas criminosas;
*Reclamação Disciplinar nº 10/2016 – em andamento – falta de zelo e presteza em suas funções.

8 – Número de registro e classe:

Reclamação
Disciplinar
002/2016
Objeto: Não interposição de recurso em caso de absolvição sumária de policiais acusados de prática de
tortura.
Data dos fatos
17/12/2015
Data de conhecimento dos fatos pela CG.
Janeiro de 2016
Data da instauração:
13/01/2016
Principais andamentos processuais: oitiva do reclamado em 29/01/16 (fls. 728/732).
Constatação: em 29/01/16, oitiva do reclamado; em 31/03/16, prolação do despacho de fls. 733,
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determinando a juntada do extrato de andamento da ação penal; em 11/04/16, despacho determinando
que se aguarde o decurso do prazo de 30 dias para que os autos da apelação aporte na Procuradoria de
Justiça Criminal; em 31/05/16, despacho solicitando a remessa de cópia do parecer exarado; chegada do
parecer exarado nos autos em 14/07/16, opinando pelo provimento da apelação; em 1º/08/16, foi
determinado que se aguardasse o julgamento do recurso. RD aguardando o desfecho da apelação no
Judiciário, sem que tenha sido dado continuidade à persecução administrativa, em especial à apuração das
circunstâncias que envolveram o procedimento adotado pelo Promotor representado, segundo o noticiado
na representação.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: 1º) Instaurar RD para acompanhar o caso, dada a
gravidade dos fatos; 2º) Recomendar à CG que promova objetivamente a apuração da falta imputada, sem
condicioná-la ao desfecho da apelação manejada, dada a inexistência de relação de prejudicialidade entre
as instâncias administrativa e judicial. Obs: cópia integral do feito em mídia digital.

9 – Número de registro e classe:
Sindicância 15/2002
Objeto: Membro efetuou disparos de arma de fogo que teriam provocado lesão corporal gravíssima em
sua esposa.
Data dos fatos
06/12/2002
Data de conhecimento dos fatos pela CG.
09/12/2002
Data da instauração:
10/12/2002
Observações: sindicado condenado a cinco anos de reclusão em março de 2010.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Instaurar RD para apreciar a decisão de arquivamento
da sindicância, que reconheceu a ocorrência de prescrição, haja a vista a existência de diversas causas
interruptivas da prescrição. Obs: cópia integral do feito em mídia digital.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. No âmbito administrativo-disciplinar não houve causa de suspensão ou
interrupção da prescrição. Falta disciplinar cometida em 06 de dezembro de 2002. De se observar que a falta
disciplinar (artigo 173, inciso VI, combinado com o artigo 169, inciso I, ambos da Lei Complementar nº
734/93) também constitui crime tipificado no artigo 129, parágrafo 2º, inciso IV, combinado com o artigo 61,
inciso II, letras “a”, “c” e “e”, ambos do Código Penal. Em processo criminal o Promotor de Justiça (réu) foi
condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e perda do cargo ou função pública, estando o feito em grau
de recurso perante o E. Superior Tribunal de Justiça. No âmbito administrativo disciplinar foi instaurada uma
Sindicância.

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

processo criminal o Promotor de Justiça foi condenado à pena de perda do cargo, além da sanção de
reclusão, entendendo o então Corregedor Geral, que “...2 - prevalecendo a pena aplicada esta sindicância, ou
qualquer procedimento disciplinar, perde o sentido, porquanto aplicada a pena de perda do cargo ou
demissão, não passível de aplicação em sede de processo administrativo sumário. E, por outro lado, não há
razão para iniciar, antes da decisão final, processo em que passível a aplicação, em tese, de pena de
advertência, censura ou suspensão. 3 - Resta, pois, aguardar-se o trânsito em julgado da decisão, realizandose nova pesquisa no prazo assinalado no despacho anterior. São Paulo, 23 de setembro de 2010”.
Considerando a pena imposta ao Promotor de Justiça (réu) na ação penal, cuja decisão transitou em julgado
para o Ministério Público, ou mesmo levando em conta a pena máxima prevista para o crime do qual ele é
acusado, tem-se que o lapso prescricional da falta disciplinar é determinado em 12 (doze) anos, conforme
artigo 246, parágrafo 1º, da Lei Complementar Estadual nº 734/93, combinado com o artigo 109, inciso III,
do Código Penal, com interpretação amparada no ensinamento do Professor Hugo Nigro Mazzilli, em sua
obra “Regime Jurídico do Ministério Público”, 8ª Edição, Saraiva, página 522, quando aborda o tema
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prescrição da falta disciplinar. As causas de interrupção e suspensão da prescrição no Direito Penal são
diversas daquelas previstas no Direito Administrativo, até porque as instâncias são distintas, cada qual
dotada de regramento e sistema próprios. No que diz respeito à apuração da falta disciplinar, desde a data
da infração, não houve qualquer causa de interrupção ou suspensão da prescrição, haja vista que
“Interrompe-se o prazo da prescrição pela expedição da portaria instauradora do processo administrativo e
pela decisão deste” e “suspende-se o prazo da prescrição em decorrência de decisão judicial ou de órgão de
controle, ou de recurso administrativo, que suste o processo administrativo disciplinar em qualquer fase ou a
execução da respectiva penalidade” (artigo 246, parágrafos 3º e 4º, da Lei Complementar Estadual nº
734/93).

No caso em questão não chegou a ser instaurado processo administrativo e a sindicância

não tem o condão de interromper a prescrição. Assim, como decidido na Sindicância nº 15/2002, ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva de natureza administrativa em 05 de dezembro de 2014.

10 – Número de registro e classe:
RDs 127/2016 e 127/2016-A
Objeto: violação do princípio do promotor natural.
Data dos fatos
Junho de 2016
Data da instauração:
12/07/2016
Constatação: Regular.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Instaurar RD para acompanhar a tramitação dos feitos,
dada a gravidade dos fatos. Obs: cópia integral dos feitos em mídia digital.

RD 140/2016

11 – Número de registro e classe:
Objeto: Falta de zelo e presteza.
Data da instauração:
Constatação: Regular

02/08/2016

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

DISPONIBILIDADE
POR
INTERESSE
PÚBLICO
N.
05/2015 (Pt. 80.658/15)
Objeto: (procedimentos relacionados: RD 18/2015-CGMP – condutas incompatíveis e abusos no exercício
do cargo – organização criminosa para obter vantagem de políticos e empresários. Representação
encaminhada pelo CG ao Presidente do CSMPSP em 11/06/15. Em 7/07/15 o procedimento foi
encaminhado à Comissão Processante (fl. 100). Instrução concluída em 31/03/16. Relatório final da
Comissão Processante em 3/06/16, pugnando pela procedência do pedido. Encaminhado ao CSMPSP
para julgamento – voto relator Vidal Serrano Nunes Júnior em 15/07/16. Na sessão do dia 16/08/16 leuse o relatório e deliberou-se que os autos permanecerão na Secretaria por mais 2 sessões para consulta
dos Conselheiros, com julgamento agendado para o dia 30/08/16.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Acompanhar o julgamento agendado para o dia
30/08/16.
12 – Número de registro e classe:

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Representação – Disponibilidade por Interesse Público nº 05/2015. Em 30 de
agosto de 2016, o E. Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo decidiu, por votação unânime,
pela disponibilidade por interesse público da Dra. Maria Cristina Martins, titular do cargo de 50º Promotor de

15

CORREGEDORIA NACIONAL

Justiça Criminal, integrante da 3º Promotoria de Justiça Criminal da Capital. Através do Ofício 5407/2016, foi
informado que a Ata da Reunião foi publicada no Diário Oficial do Executivo de 09 de setembro de 2016 e a
decisão ainda não transitou em julgado, podendo ser interposto recurso ao colendo Órgão Especial de
Procuradores de Justiça.

13 – Número de registro e classe:
PAD Sumário N. 14/2015
Objeto: Declaração falsa de serviço em dia para gozar licença prêmio. Após regular tramitação do PAD
Sumário, que foi instaurado em 13/11/15, o PGJ julgou procedente a acusação, em decisão de 28/03/16,
aplicando 4 dias de suspensão. CG inconformado recorre para aumentar a pena para 20 dias de
suspensão e processado recorre pugnando pela absolvição ou pena menor. Autos encaminhados ao
órgão especial do Colégio dos Procuradores em 8/06/16. Último ato do PAD é um relatório do relator no
órgão especial (no relatório não consta o nome do relator). Foi sorteado o relator Procurador Pedro de
Jesus Juliotti.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Acompanhar julgamento do recurso no órgão
especial do Colégio de Procuradores.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. O Colendo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, em reunião
extraordinária, realizada em 31 de agosto de 2016, manteve a pena de 4 (quatro) dias de suspensão,
aplicada ao Dr. Nilberto Bulgueroni, titular do cargo de 19º Promotor de Justiça da Capital. Através do Ofício
5408/2016-CGMP foi informado que o Colendo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, em
reunião extraordinária realizada em 31 de agosto de 2016, decidiu, por maioria de votos, negar provimento
ao recurso da Corregedoria-Geral, que pugnava a imposição de pena de suspenção de 20 (vinte) dias, bem
como também negar provimento ao recurso de defesa, que postulava a absolvição, mantendo a sanção de 4
(quatro) dias de suspensão aplicada, cuja decisão ainda está pendente de publicação.”

14 – Número de registro e classe:
PAD Sumário N. 8/2015
Objeto: desídia no cumprimento de dever funcional (processos em atraso; ausência de atuação em áreas
sensíveis). Portaria de instauração do PAD Sumário em 23/09/15; 26/11/15 encerramento da instrução;
relatório da Comissão Processante propondo a procedência do pedido; PGJ em 7/03/16 julgou
improcedente a acusação; recurso do Corregedor em 8/04/16; distribuído ao órgão especial em 11/05/16
ao relator Procurador José Reynaldo de Almeida. Designada sessão para julgamento dia 24/08/16.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Acompanhar julgamento do recurso no órgão
especial do Colégio de Procuradores.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. O Colendo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, em reunião
extraordinária, realizada em 24 de agosto de 2016, manteve a decisão absolutória em favor da Dra. Natalie
Riskalla Anchite, 22º Promotor de Justiça de Guarulhos, integrante da Promotoria de Justiça Cível de
Guarulhos. Através do Ofício 5009/2016-CGMP, foi informado que o Colendo Órgão Especial do Colégio de
Procuradores de Justiça, em reunião extraordinária realizada em 24 de agosto de 2016, decidiu, por maioria
de votos, negar provimento ao recurso da Corregedoria Geral, que pugnava a imposição da pena de
“censura”, mantendo a decisão absolutória, sendo a Ata da Reunião publicada no diário oficial do Executivo
de 01 de setembro de 2016.
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15 – Número de registro e classe:

DISPONIBILIDADE
POR
INTERESSE
PÚBLICO
nº
11/2015 (Pt. 0133814/15)
Objeto: (procedimentos relacionados: SINDICÂNCIA 03/15-CGMP – falta de zelo – supressão de
documentos – deixar de praticar atos que lhe competiam – inserir declaração falsa em documento.
Representação encaminhada pelo CG ao Presidente do CSMPSP em 18/09/15. Em 2/10/15 o
procedimento foi encaminhado à Comissão Processante. Instrução concluída em 14/12/15. Relatório final
da Comissão Processante em 23/02/16, pugnando pela procedência do pedido. Encaminhado ao CSMPSP
para julgamento 8/03/16, relator Procurador Paulo Sérgio Puerta dos Santos – decisão monocrática do
TJSP arquivando o procedimento criminal em 18/04/16 - voto do relator em 13/06/16, pedindo pauta
para julgamento (o voto foi pela rejeição do pedido de disponibilidade). Voto divergente da Procuradora
Liliane Mercadante pelo acolhimento da disponibilidade, em 21/06/16; em sessão do dia 21/06/16 o
pedido de disponibilidade foi rejeitado por 6 a 3. Recurso do Corregedor em 30/06/16. Encaminhado em
2/08/16 ao órgão especial para julgamento do recurso. Ainda não houve distribuição.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Acompanhar recurso no órgão especial do Colégio
de Procuradores.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Na reunião do dia 31 de agosto de 2016, o recurso foi distribuído à relatora,
Procuradora de Justiça Dra. Ana Maria Napolitano de Godoy.

16 – Número de registro e classe:
PAD Sumário nº 12/2015
Objeto: falta de urbanidade com advogados. Portaria de instauração do PAD Sumário em 15/10/15;
relatório da Comissão Processante propondo a procedência do pedido e aplicação de pena de
advertência; PGJ em 19/02/16 julgou improcedente a acusação; recurso do Corregedor em 29/02/16;
Distribuído ao órgão especial em 4/04/16; sorteado o relator Procurador Fernando José Martins, cujo
voto foi pelo provimento do recurso; Designada sessão para julgamento dia 10/08/16, mas sem anexação
da ata ao presente feito (o responsável pela informação não estava no local).
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Pedir informação (ata da sessão) do julgamento
ocorrido dia 10/08/16.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. No dia 10 de agosto de 2016, o Colendo Órgão Especial do Colégio de Procuradores
de Justiça, em Reunião Extraordinária, por maioria de votos, deu provimento ao recurso da Corregedoria Geral e
aplicou a pena de advertência ao Dr. Luiz Henrique Brandão Ferreira, 3º Promotor de Justiça de Dracena. Através do
Ofício nº 5406/2016-CGMP, foi informado que a pena já foi cumprida e que os autos foram arquivados.

Observações Gerais da Equipe de inspeção:
1 - Além dos procedimentos acima listados, afigura-se relevante a instauração de reclamação disciplinar para
apurar os seguintes feitos de competência originária: Protocolo n. 069.134/2015 (PGJ/SP); n. 95.358/2015
(PGJ/SP); 055.106/2015-A (PGJ/SP); Protocolo n. 15.350/2016 (PGJ/SP – Dr. Fernando Capez); 30.907/2016
(PGJ/SP). Obs: vários processos sigilosos.

2 - Trata-se de órgão correcional com elevado volume de trabalho e muito bem organizado. Os trabalhos são
geralmente céleres, mormente quando se tem em conta o volume processual. A corregedoria, além de bem
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desenvolver o seu papel orientativo-pedagógico, é bastante atuante e combativa. É o que deflui do elevado
número de recursos por ela manejados contra decisões absolutórias ou que reduzem as penalidades inicialmente
propostas, bem como das inúmeras recomendações exaradas.

3 - Os processos administrativos disciplinares, geralmente, culminam na aplicação de sanções, o que demonstra a
efetividade dos órgãos correcionais.

12. ESTÁGIO PROBATÓRIO

São oitenta (oitenta) membros em estágio probatório, que tomaram posse em 22/01/16.O quadro total de
membros do Ministério Público é de 2.019 (dois mil e dezenove) membros: um mil, setecentos e vinte e um
(1.721) Promotores de Justiça e duzentos e noventa e oito (298) Procuradores de Justiça, vale dizer: cerca de
quatro por cento (4%) do quadro do Ministério Público do Estado de São Paulo encontra-se em estágio
probatório. Importa destacar, ainda, que existem, atualmente, 175 (cento e setenta e cinco) cargos vagos no
âmbito do Ministério Público do Estado da São Paulo, sendo que 32 (trinta e dois) encontram-se na entrância
inicial.
A Lei Complementar n.° 734/1993, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo,
trata do estágio probatório no seu Capítulo II–“Do Vitaliciamento” –, mais especificamente nos artigos 128,
“usque” 131. Diz o referido diploma legal: “Nos 02 (dois) primeiros anos de exercício no cargo, o membro do
Ministério Público terá seu trabalho e sua conduta avaliados pelos Órgãos da Administração Superior para fins de
vitaliciamento.” (Artigo 128, “caput”). Durante o período previsto neste artigo, o membro do Ministério Público
remeterá à Corregedoria-Geral do Ministério Público cópias de trabalhos jurídicos, relatórios de suas atividades e
peças que possam influir na avaliação de seu desempenho funcional. (Parágrafo único do artigo 128). O
Corregedor-Geral do Ministério Público, 02 (dois) meses antes de decorrido o biênio, remeterá ao Conselho
Superior do Ministério Público e ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, relatório
circunstanciado sobre atuação pessoal e funcional dos membros do Ministério Público em estágio probatório.
(Artigo 129, “caput”). Se a conclusão do relatório for contra o vitaliciamento, suspende-se, até definitivo
julgamento, o exercício funcional do membro do Ministério Público em estágio probatório (artigo 129, § 1°). Os
membros do Conselho Superior do Ministério Público e do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça
poderão impugnar, no prazo de 15 (quinze) a contar do recebimento do relatório do Corregedor-Geral do
Ministério Público, por escrito e motivadamente, a proposta de vitaliciamento, caso em que também será
suspenso o exercício funcional do membro do Ministério Público em estágio probatório (artigo 129, § 2°). O
Corregedor-Geral do Ministério Público, excepcionalmente, poderá propor ao Conselho Superior do Ministério
Público o não vitaliciamento de Promotor de Justiça antes do prazo nele previsto (artigo 129, § 3°). Se a
conclusão do relatório do Corregedor-Geral do Ministério Público for desfavorável ao vitaliciamento ou se for
apresentada a impugnação de que cuida o § 2°, o Conselho Superior do Ministério ouvirá, no prazo de 10 (dez)
dias, o Promotor de Justiça interessado, que poderá apresentar defesa prévia e requerer provas nos 05 (cinco)
dias seguintes, pessoalmente ou por procurador (artigo 130, “caput”). Encerrada a instrução, o interessado terá
vista dos autos para alegações finais pelo prazo de 10 (dez) dias (§ 1° do artigo 130). Na primeira reunião
ordinária subsequente, o Conselho Superior do Ministério Público decidirá pelo voto da maioria absoluta dos
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seus membros (§ 2° do artigo 130). Da decisão contrária ao vitaliciamento, caberá recurso do interessado ao
Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça no prazo de 10 (dez) dias contados da sua intimação, que
será processado na forma de seu regimento interno (§ 3° do artigo 130).
A intimação do interessado e de seu procurador, quando houver, será pessoal ou, havendo motivo justificado,
por publicação no Diário Oficial do Estado (§ 4° do artigo 130). Da decisão favorável ao vitaliciamento e contrária
ao relatório do Corregedor-Geral do Ministério Público, caberá recurso deste ao Órgão Especial do Colégio de
Procuradores (§ 5° do artigo 130). O Conselho Superior do Ministério Público terá o prazo máximo de 60
(sessenta) dias para decidir sobre o não vitaliciamento e o Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça
30 (trinta) dias para decidir eventual recurso (artigo 131, “caput”). Durante a tramitação do procedimento de
impugnação, o membro do Ministério Público perceberá vencimentos integrais, contando-se, para todos os
efeitos, o tempo de suspensão do exercício funcional, no caso de vitaliciamento (§ 1° artigo 130). Transitada em
julgado a decisão desfavorável ao vitaliciamento, o Promotor de Justiça será exonerado por ato do ProcuradorGeral de Justiça (§ 2° do artigo 130).
O Ato Normativo n.° 510, da Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público, por seu
turno, regulamenta o estágio probatório dos membros do Ministério Público do Estado de São Paulo. Consta do
referido ato normativo: “Nos dois primeiros anos de exercício do cargo, o membro do Ministério Público terá seu
trabalho e sua conduta, avaliados pela Corregedoria-Geral do Ministério Público. ”(artigo 1°, “caput”). A
avaliação será efetuada, dentre outras formas, por meio de: I – remessa de cópias de trabalhos jurídicos e peças
elaboradas em autos judiciais e extrajudiciais; II- realização de visitas de inspeção e correições; ÎII – inspeções
permanentes (artigo 1°). O Promotor de Justiça em estágio probatório deverá encaminhar à Corregedoria-Geral,
por meio eletrônico, cópia das manifestações e peças dos seguintes trabalhos (artigo 2°):
I – Na área Criminal:
a)
pedidos de arquivamento de procedimentos de investigação criminal,
inquérito policial ou peças de informação;
b)
denúncias, incluindo as cotas introdutórias, requerimentos sobre
prisão, diligências complementares, suspensão condicional do processo e transação penal;
c)
alegações finais;
d)
razões e contrarrazões de recurso;
e)
atas de julgamento pelo Tribunal de Júri e certidão cartorária
contendo número total de sessões realizadas no mês, com indicação do Promotor de Justiça que delas
participou;
f)
termos de visitas ordinárias ou extraordinárias a estabelecimentos
policiais ou prisionais;
g) manifestações em execuções criminais.
II – Na área Cível:
a)
petições iniciais em processos de qualquer natureza;
b)
contestações, réplicas e embargos;
c)
pareceres e memoriais;
d)
razões e contrarrazões de recursos;
e)
acordos extrajudiciais referendados;
f)
termos de visitas mensais ou extraordinárias a estabelecimentos que
abriguem idosos e pessoas com deficiência.
III – Na área da Infância e Juventude:
a)
representações, arquivamentos, pareceres e memoriais;
b)
razões e contrarrazões de recursos;
c)
petições iniciais;
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d)
termos de visitas mensais ou extraordinárias a estabelecimentos que
abriguem crianças ou adolescentes.
IV – Na área de interesses Difusos ou Coletivos:
a)
portarias de instauração de inquérito civil;
b)
promoções de arquivamento e indeferimentos de representações;
c)
termos de ajustamento de conduta;
d)
petições iniciais de ações civis públicas;
e)
memoriais, pareceres, razões e contrarrazões de recursos;
f)
relatórios de visitas externas.
O arquivo será remetido na forma a ser determinada pelo Corregedor-Geral do Ministério Público e deverá
conter: a) ofício de encaminhamento, em mensagem eletrônica, b) designações do período; c) relatórios
individuais mensais de atividades do período (artigo 2°). Durante o primeiro ano do estágio probatório, as cópias
deverão ser remetidas quinzenalmente à Corregedoria-Geral (§ 2° do artigo 2°). Durante o primeiro semestre do
estágio probatório, as cópias deverão ser remetidas mensalmente à Corregedoria-Geral (§ 3° do artigo 2°). A
partir do segundo semestre do estágio probatório, as cópias deverão ser remetidas mensalmente à
Corregedoria-Geral (§ 4° do artigo 2°).
A Secretaria da Corregedoria-Geral controlará o recebimento dos arquivos eletrônicos contendo cópias dos
trabalhos até o encerramento do estágio probatório, comunicando ao Corregedor-Geral, para as providências
pertinentes, o descumprimento dos prazos estabelecidos, juntando a respectiva informação na pasta de
acompanhamento do monitorado (artigo 3°).
O Corregedor-Geral, à vista das cópias remetidas e do relatório elaborado pela assessoria, examinará a atuação
funcional de cada Promotor de Justiça em estágio probatório, emitindo um dos seguintes conceitos: excelente,
bom, regular ou insuficiente (artigo 4°). Para efeito de emissão dos conceitos serão levados em conta: I – a
tempestividade e a forma de apresentação; II – a precisão ortográfica; III – a precisão técnica e jurídica; IV – a
fundamentação; V – o empenho na produção de prova; VI – a observância de recomendações anteriores (artigo
4°, § 1°). Cada conceito será anotado na ficha funcional do Promotor de Justiça em estágio probatório (artigo 4°,
§ 1°).O Promotor de Justiça em estágio probatório será comunicado do conceito recebido; sempre que mostrar
necessário, será orientado, pessoalmente, com vistas à melhoria e ao aperfeiçoamento de seu trabalho (artigo
4°, § 3°). Para o fim da orientação quanto à atuação funcional, os Promotores de Justiça em estágio probatório
serão convocados a comparecer, a critério do Corregedor-Geral, a reuniões individuais ou coletivas, aquelas a
qualquer tempo, estas, em data marcada com pelo menos cinco dias de antecedência (artigo 5°). Para a
obtenção de dados necessários à orientação da atuação funcional e à emissão de conceitos, a Corregedoria-Geral
solicitará, quando necessário, informações dos Promotores de Justiça que tenham sido substituídos ou auxiliados
por aqueles em estágio probatório (artigo 6°). Conferido o conceito insuficiente para o desempenho do Promotor
de Justiça, será instaurado protocolado com a finalidade de acompanhamento de sua atuação funcional,
exigindo-se a apresentação semanal do relatório de atividades funcionais (artigo 7°).Até dois meses antes de
decorrido o biênio, o Corregedor-Geral encaminhará ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Órgão
Especial do Colégio de Procuradores relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional dos membros
do Ministério Público em estágio probatório, concluindo, fundamentadamente, pelo seu vitaliciamento ou não
(artigo 8°).
Em linhas gerais, o fluxo do estágio probatório pode assim ser resumido:
Os relatórios de avaliação dos Promotores de Justiça em estágio probatório são elaborados pelos Promotores de
Justiça Assessores a cada bimestre no primeiro ano e a cada trimestre durante o segundo ano do estágio
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probatório. Os relatórios circunstanciados pelo vitaliciamento, ou não, dos Promotores de Justiça em estágio
probatório são elaborados pelo Corregedor Geral e remetidos ao Conselho Superior do Ministério Público e ao
Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça dois meses antes de decorrido o biênio.
A partir da data da posse, os Promotores de Justiça em estágio probatório são divididos em onze grupos
supervisionados pelos Promotores de Justiça Assessores. Cada Promotor de Justiça em estágio probatório possui
uma pasta física de acompanhamento na Corregedoria-Geral, na qual constam: cópia da ficha funcional,
avaliação psicológica, relatórios elaborados pelos Promotores de Justiça Assessores, conceitos atribuídos e
relatório circunstanciado pelo vitaliciamento, ou não, do Promotor de Justiça avaliado.
Os Promotores de Justiça Assessores, após analisarem a atuação funcional dos Promotores de Justiça em estágio
probatório, elaboram Relatórios de Avalição periódicos.
No mencionado relatório são registradas observações a respeito das manifestações, peças processuais e
relatórios de produtividade encaminhados pelo membro em estágio, verificando: a tempestividade e a forma de
apresentação da pasta, a precisão técnica e jurídica, a fundamentação, o empenho na produção de prova, a
observância a recomendações anteriores e volume de trabalho e desempenho.
No final de cada relatório, é proposto um conceito – ótimo, bom, regular ou insuficiente – que, se aprovado pelo
Corregedor-Geral, é anotado na ficha funcional do Promotor de Justiça em estágio. Cópia do relatório e do
conceito são encaminhados ao membro supervisionado. Conferido o conceito insuficiente, é instaurado
protocolado para acompanhamento da atuação funcional do membro, exigindo-se, então, a apresentação
semanal das manifestações e peças processuais para análise.
Durante o período de estágio probatório, os Promotores de Justiça recebem ao menos uma visita de inspeção,
bem como participam de quatro reuniões ordinárias, onde todos se reúnem com o Corregedor-Geral e
Assessores.Transcreve-se, a título de exemplo, as conclusões gerais de relatório de visita de inspeção em cargo
titulado por Promotor de Justiça em estágio probatório (9° cargo da Promotoria de Justiça de Mogi das Cruzes,
titulado pela Doutora Paula Quaggio):
“A Promotora de Justiça vistoriada encontra-se em estágio probatório, tendo sido empossada
recentemente. Foi orientada, verbalmente, com relação às manifestações exaradas nos autos examinados
e outros assuntos de interesse. Visita realizada nos termos do artigo 16°, § 4°, do Ato Normativo n.°
02/2011-CGMP, de 14 de setembro de 2011, dispensada a análise de pastas e livros.”
Até dois meses antes de decorrido o biênio, o Corregedor-Geral encaminha ao Conselho Superior do Ministério
Público e ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores o relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e
funcional dos membros do Ministério Público em estágio probatório, concluindo, fundamentadamente, pelo seu
vitaliciamento ou não.
Transcreve-se, a título de ilustração, a conclusão do estágio probatório da Doutora Amanda Luíza Soares Lopes
Kalil, atualmente exercendo as atribuições do cargo de 1° Promotor de Justiça Substituto da 5ª Circunscrição
Judiciária (Jundiaí), habilitada no 90° Concurso de Provas e Títulos, tendo entrado em exercício em 16.01.2014, a
saber:
“A Promotora de Justiça mostrou empenho no desenvolvimento de suas atividades, mesmo enfrentando,
constantemente, elevado volume de serviço. Os trabalhos foram aprimorados ao longo do estágio
probatório, de molde a permitir a outorga de conceito ÓTIMO por oito vezes, pelo que atualmente
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dispensam acompanhamento. Os últimos relatórios revelam acatamento às recomendações desta
Corregedoria. A visita de inspeção igualmente acabou por indicar atuação adequada da Promotoria de
Justiça. Foram cumpridas as atividades realizadas pela Escola Superior do Ministério Público. Não há
registro de antecedentes. Cumpre anotar, de outra banda, que sobreveio gozo de férias no interregno
compreendido entre os dias 16 e 30 de junho de 2015. E pese, embora o comando ínsito no artigo 53 da Lei
n.° 8.625/96, que excepciona, para fins de vitaliciamento, a contagem como efetivo exercício dos dias em
que o Membro do Ministério Público estiver afastado de suas funções em razão de férias ou licença, a Lei
Complementar Estadual n.° 734/93 reputa tais interstícios como de efetivo exercício, na esteira do seu
artigo 219. A par disso, inexiste razão para se dar tratamento diferenciado aos Promotores de Justiça que
usufruíram de férias durante o estágio probatório, até porque os trabalhos enviados regularmente à
Corregedoria-Geral permitiram consentânea aferição do desempenho funcional.”
São doze Promotores de Justiça que assessoram o Corregedor-Geral. Há a figura, também, do Vice CorregedorGeral. Há que se observar, ainda, que o número de Promotores de Justiça Assessores do Corregedor-Geral do
Ministério Público do Estado de São Paulo, mormente em relação ao número de Promotores de Justiça em
estágio probatório (oitenta) e a própria dimensão do quadro no Estado (mais de dois mil membros), mostra-se
econômica.
Não se faz sensível, ao longo do estágio probatório, obrigatoriedade, de natureza normativa, no sentido de que o
Promotor de Justiça em estágio probatório tenha que, efetivamente, durante o biênio, realizar trabalhos de
plenário no chamado Tribunal do Júri (muito embora tenha que encaminhar cópias das atas de julgamento).
Há no histórico do Ministério Público do Estado de São Paulo casos de não vitaliciamento. Recentemente, na
penúltima turma (nonagésimo concurso), o Doutor Rodrigo Lopes dos Santos, titular do 2° cargo da Promotoria
de Justiça de Peruíbe, teve o seu vitaliciamento impugnado pela Corregedoria-Geral do Ministério Público de São
Paulo, na medida em que deixou de apresentar processos para análise da Corregedoria-Geral, além de fazer, por
mais de uma vez, declarações falsas aos órgãos superiores, informando que não detinha feitos em atraso. O
referido Promotor de Justiça não foi vitaliciado. Pende de julgamento, no âmbito do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, mandado de segurança que hostiliza do “decisum” administrativo. Outro caso de não
vitaliciamento, anterior ao do Doutor Rodrigo, foi do Doutor Ricardo Barichello Butzer, titular do cargo da
Promotoria de Justiça de Juquiá, cujo estágio probatório se iniciou em 31.03.2011. O fundamento para o não
vitaliciamento foi a insuficiência de desempenho, tanto no plano qualitativo, como quantitativo. O Promotor de
Justiça foi exonerado em 04.02.2014.
Há avaliação psicológica apenas por ocasião do certame ingresso. Após a realização da prova escrita, ainda
quando do concurso, é levado a efeito “relatório de inteligência” do candidato: procede-se análise de dados
obtidos nos denominados “Sistemas Conveniados” utilizados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e
em fontes abertas, referentes às pessoas nominadas em relação encaminhada à Coordenadoria de Inteligência
Há prévio Curso de Adaptação e Vitaliciamento dos Promotores de Justiça em Estágio Probatório. A matéria
encontra disciplina no Ato Normativo n.° 604-/2009-PGJ. O Curso de Adaptação e Vitaliciamento dos Promotores
de Justiça em Estágio Probatório tem previsão de duração de 18 (dezoito) meses, contados da posse dos novos
Promotores de Justiça (artigo 2°). Tal curso tem a finalidade de propiciar aos Promotores de Justiça em estágio
probatório visão geral da estrutura do Ministério Público e, sobretudo, oferecer subsídios práticos para futuro
trabalho nas principais áreas de atuação do órgão (artigo 3°). O Curso de Adaptação e Vitaliciamento (presencial
e à distância) terá carga honorária mínima de 400 (quatrocentas) horas-aula, distribuída em duas fases, sendo a
primeira, a de adaptação, por ocasião do ingresso na carreira, e a segunda, de vitaliciamento, consistente em
atividades tendentes a oferecer subsídios ao Conselho Superior do Ministério Público e à Corregedoria-Geral do
Ministério Público para fins de aferição do desempenho funcional (artigo 4°). A fase da adaptação terá caráter
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presencial e a fase destinada de vitaliciamento será, preferencialmente, realizada mediante técnicas de ensino à
distância (artigo 4°, § 1°). A fase de adaptação terá forma contínua, ininterrupta e observará o conteúdo
temático e a programação prevista (atrigo 4°, § 2°). O curso presencial constará de: a) aulas teórico-práticas
ministradas pelos Professores do CEAF-ESMP, que, preferencialmente, deverão ser escolhidos dentre os
membros do Ministério Público de São Paulo; b) conferências, painéis, seminários, júris e audiências simuladas,
visitas e outras atividades afins (artigo 5°). As aulas teórico-práticas versarão sobre Direito Público e Direito
Privado, com ênfase para área dos Interesses Difusos e Coletivos (artigo 6°). O curso presencial terá, no mínimo,
200 (duzentas) horas-aula destinadas às atividades teórico-práticas, cujo programa será aprovado pela
Procuradoria-Geral de Justiça, mediante proposta do Diretor do CEAF-ESMP (artigo 6°, § 2°). Haverá, ainda, aulas
sobre noções gerais de psicologia forense, de perícias criminais, de medicina legal, sobre a atividade notarial e
registral e, especialmente, de deontologia forense (artigo 6°, § 4°). O CEAF-ESMP promoverá a realização de
conferências, painéis, seminários, júris e audiências simulados, visitas e outras atividades de formação de que
participarão os Promotores de Justiça em estágio probatório, bem como providenciará a sua inscrição em
eventos semelhantes, realizados por outros órgãos públicos e entidades públicas e privadas, que sejam
significativas para sua formação (artigo 8°). Já o curso a distância visa capacitar os Promotores de Justiça em
estágio probatório sobre noções teóricas e práticas a respeito das matérias especificadas no Ato Normativo n.°
604/2009, além de proporcionar-lhes uma visão crítica da evolução dos institutos de interesse do Ministério
Público, sem perder de vista a interpretação dos assuntos pelos Tribunais, de modo a possibilitar sua atuação
como operadores de direito, habilitando-os a buscar soluções próprias para casos concretos (artigo 9°). Em
período mínimo de 15 (quinze) dias antes do início de cada curso à distância, o Diretor do CEAF-ESMP, ouvido o
Conselho Superior, o Corregedor-Geral do Ministério Público, o Conselho Superior do Ministério Público, “ad
referendum” do Procurador-Geral de Justiça e respeitado o disposto neste Ato Normativo, estabelecerá: a) o
período de realização e o cronograma detalhado do curso, assegurando que se encerrará no prazo de 200
(duzentas) horas previsto no ato normativo, b) o currículo do curso, os programas e a carga horária de cada
disciplina e dos estágios, c) o critério de apuração da frequência e a sistemática de avaliação do aproveitamento
dos Promotores de Justiça em estágio probatório (artigo 10). O curso à distância será apresentado na Plataforma
Moodle de ensino, em ambiente restrito, nele contendo textos com a opinião da doutrina e jurisprudência, além
da formulação de questões objetivas e casos práticos, de modo a mesclar ao ensino teórico uma análise
pragmática do universo juízo (artigo 11). Os Promotores de Justiça em estágio probatório deverão participar de
todas as atividades das duas fases (de adaptação e de vitaliciamento) do Curso (presencial e à distância),
competindo ao CEAF-ESMP controlar sua frequência e comunicar as faltas e outras ocorrências pertinentes à
Corregedoria-Geral do Ministério Público (artigo 12). Durante toda a realização do Curso, o Diretor do CEAFESMP promoverá, juntamente com os Professores que ministrarem as aulas teórico-práticas, constante
observação e permanente acompanhamento dos Promotores de Justiça em estágio probatório, para sua
orientação e avaliação diuturna, tendo em vista a verificação de seu aproveitamento e de sua adequação ao
exercício da sua função ministerial (artigo 13). Para tanto, levar-se-á em conta: a) a efetiva participação dos
Promotores de Justiça em estágio probatório nos seminários, conferências, painéis, simulações de júri e
audiências, visitas e demais atividades da escola; b) assiduidade, a pontualidade, a urbanidade, o espírito de
equipe e de cooperação demonstrados pelos Promotores de Justiça em estágio probatório ao longo do Curso. A
promoção do Promotor de Justiça em estágio probatório não o exclui do curso de adaptação (artigo 14).
Observa-se que foi destinado, na fase presencial do curso, apenas um dia à Corregedoria-Geral, além de não lhe
ter sido facultado participar da elaboração do programa do referido curso.
Importa destacar que nenhum dos Promotores de Justiça em estágio probatório está autorizado a residir fora da
sede da Promotoria.
Por fim, é fundamental que a Corregedoria Geral do Ministério Púbico, pois responsável pela condução do
estágio probatório, seja ouvida em relação às designações dos Promotores de Justiça Substitutos.
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Observações/Sugestões:
1° Cuidar para que todos os Promotores de Justiça ao longo do estágio probatório realizem trabalhos no Plenário
do Tribunal do Júri.
2° É recomendável que ao longo do estágio probatório os Promotores de Justiça tenham acompanhamento
psicológico/psiquiátrico, medida complementar ao exame realizado por ocasião do ingresso.
3° Conferir à Corregedoria-Geral papel de protagonista no estágio de formação dos Promotores de Justiça em
probatório, possibilitando, no mínimo, que o referido órgão de correição possa participar na definição do
conteúdo do curso, além de ser destinado em seu prol, na fase presencial, mais tempo na programação.
4º É recomendável que o Procurador-Geral de Justiça ouça previamente a Corregedoria Geral do Ministério
Público quanto às designações dos Promotores de Justiça em Estágio Probatório.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE Corregedor-Geral). No acompanhamento dos Promotores de Justiça em estágio
probatório é de se observar que a Corregedoria Geral do Ministério Público de São Paulo obedece ao disposto na Lei
Complementar Estadual nº 734/93 e ao contido no Ato Normativo nº 510/2007 PGJ/CGMP, complementado com as
orientações técnicas constantes das Portarias nºs 01/2011 CGMP e 01/2013 CGMP.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Procurador-Geral). No tocante ás observações e recomendações do mencionado
relatório, consigno que o Ato Normativo n. 604/2009-PGJ, de 19 de agosto de 2009 (doc. 02), que disciplina o curso
de adaptação e vitaliciamento dos Promotores de Justiça em estágio probatório, estabelece a competência do
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – Escola Superior do Ministério Público para sua organização e
promoção, contando em sua programação com a participação da Corregedoria-Geral, como se verifica da última
realizada (doc. 03) Não obstante, estudos serão deflagrados para alteração de referido ato normativo, visando à
participação da Corregedoria na definição do conteúdo do curso. Com referência ao acompanhamento psicológico
e psiquiátrico de promotores de justiça durante o estágio probatório, esclareço que, conforme o anexo Ofício n.
106/2016-SPGJPI da Subprocuradoria-Geral de justiça de Planejamento Institucional, a Área Médica da instituição
possui 01 (um) psiquiatra e 04 psicólogos que atendem a demanda de todos os membros, sem prejuízo do
ambulatório Médico (doc. 04). Relativamente à oitiva da Corregedoria-Geral nas designações de Promotores de
Justiça durante o estágio probatório informo que essa estratégia já é dotada, de acordo com as necessidades e as
possibilidades da instituição e do interesse público. Aliás, e na mesma medida, quando excepcionalmente se
designa membro do Ministério Público para cumular outro cargo, é de praxe a consulta à Corregedoria-Geral.
Adiciono que os promotores de Justiça Substitutos são designados para as diversas atribuições, inclusive no
Tribunal do Júri, de acordo com as necessidades e as possibilidades da instituição e do interesse público, de
maneira que atuem em todas as áreas durante o estágio probatório.

13. CORREIÇÕES E INSPEÇÕES
A disciplina da atividade fiscalizatória dos membros do Ministério Público do Estado de São Paulo encontra
referência na Lei Complementar n.° 734/1993, no capítulo que trata das “Das Garantias e Prerrogativas”
(Capítulo IV) do Título IV – “Regime Disciplinar”. Reza o artigo 227 incisos, do referido diploma legal que a
atividade funcional dos Promotores de Justiça está sujeita a: a) fiscalização permanente, b) vistorias, c) visitas de
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inspeção, d) correição ordinária e e) correição extraordinária. Consta ainda, que qualquer pessoa poderá
reclamar ao Corregedor-Geral do Ministério Público sobre abusos, erros, omissões ou conduta incompatível dos
membros do Ministério Público (parágrafo único do artigo 227).
A fiscalização permanente da atividade funcional dos Procuradores de Justiça será realizada pelo Órgão Especial
do Colégio de Procuradores de Justiça, na forma de seu Regimento Interno, e a dos Promotores de Justiça será
realizada pelos Procuradores de Justiça ao examinar os autos em que deva oficiar (artigo 228)
O Corregedor-Geral do Ministério Público, de ofício ou à vista das informações enviadas pelos Procuradores de
Justiça ou pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça, quando for o caso, fará aos Promotores de
Procuradores de Justiça, oralmente ou por escrito, em caráter reservado, as recomendações ou observações que
julgar cabíveis, dando-lhes ciência dos elogios e mandando consignar em seus assentamentos as devidas
anotações (artigo 229).
As vistorias, realizadas em caráter informal pelo Corregedor-Geral do Ministério Público ou por seus Assessores,
não serão inferiores a 96 (noventa e seis) por ano.
A correição ordinária será efetuada, pessoalmente, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público ou por
Procurador de Justiça por ele indicado e aprovado pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça
(artigo 231, “caput”). A correição ordinária destina-se a verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a
pontualidade dos membros do Ministério Público no exercício de suas funções, o cumprimento das obrigações
legais e das determinações da Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público, bem
como sua participação nas atividades da Procuradoria ou da Promotoria de Justiça a que pertença e sua
contribuição para a execução dos Programas de Atuação e Projetos Especiais (§ 1° do artigo 231). A
Corregedoria-Geral do Ministério Público realizará, anualmente, no mínimo, 48 (quarenta e oito) correições
ordinárias (§ 2° do artigo 231).
A correição extraordinária será realizada pessoalmente pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, de ofício,
por determinação da Procuradoria-Geral de Justiça, do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça ou
do Conselho Superior do Ministério Público, para imediata apuração de: a) abuso, erros ou omissões que
incompatibilizem o membro do Ministério Público com o exercício do cargo ou função; b) atos que
comprometeram o prestígio ou a dignidade da Instituição; c) descumprimento do dever funcional ou
procedimento incorreto (artigo 232, incisos). Concluída a correição, o Corregedor-Geral do Ministério Público
elaborará relatório circunstanciado, mencionando os fatos observados, as providências adotadas e propondo as
de caráter disciplinar ou administrativo, que excedam suas atribuições, bem como informando os aspectos
morais, intelectuais e funcionais dos membros do Ministério Público (§ 1° do artigo 232). O relatório da correição
será sempre levado ao conhecimento dos Órgãos da Administração Superior do Ministério Público (§ 2° do artigo
232). Com base nas observações feitas nas correições, o Corregedor-Geral do Ministério Público, ouvidos o
Procurador-Geral de Justiça e o Conselho Superior do Ministério Público, poderá baixar instruções aos
Promotores de Justiça (artigo 233).
Sempre que, em correição, visita de inspeção ou vistoria, verificar a violação dos deveres impostos aos membros
do Ministério Público, o órgão de correição tomará notas reservadas do que coligir no exame dos autos, livros e
papéis e das informações que obtiver e instaurará sindicância (artigo 234). Se, desde logo, os elementos colhidos
autorizarem, o Corregedor-Geral do Ministério Público baixará portaria de instauração de processo
administrativo-disciplinar, encaminhando os autos à Comissão Processante Permanente para instrução
(parágrafo único do artigo 234).
O Corregedor-Geral do Ministério Público poderá, de ofício ou por recomendação do Órgão Especial do Colégio
de Procuradores, realizar correição, visita de inspeção ou vistoria nas Procuradorias de Justiça, nas Câmaras e
equipes especializadas e no setor atuante junto ao Tribunal de Justiça Militar (artigo 235, “caput”). Os trabalhos
de correição, inspeção ou vistoria serão acompanhados por Comissão formada por 03 (três) Procuradores de
Justiça, indicados pelo Corregedor-Geral e referendados pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores
(parágrafo único do artigo 235).

25

CORREGEDORIA NACIONAL

A inspeção destina-se a verificar a regularidade administrativa dos serviços de distribuição e devolução de
processos, da qual o Corregedor-Geral elaborará relatório, que será remetido ao Órgão Especial do Colégio de
Procuradores de Justiça (artigo 236, “caput”). Constatando a existência de indícios de falta disciplinar, o
Corregedor-Geral do Ministério Público poderá instaurar sindicância ou, sendo suficientes os elementos colhidos,
baixar portaria de instauração de processo administrativo, encaminhando os autos à Comissão Processante
Permanente (parágrafo único do artigo 236).
O Ato n.° 02/2011-CGMP, de 14 de setembro de 2011, por sua vez, “estabelece os procedimentos das Correições,
Vistorias e Visitas de Inspeção na Primeira Instância, dispondo sobre o regimento das Correições Ordinárias e
Extraordinárias, das Visitas Prévias, das Vistorias e das Visitas de Inspeção nas Promotorias de Justiça.”
A correição ordinária será efetuada, pessoalmente, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, auxiliado por
seus Assessores, destinando-se a verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade do membro do
Ministério Público no exercício de suas funções, o cumprimento das obrigações legais e das determinações e
recomendações da Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público, bem como sua
participação nas atividades da Promotoria de Justiça a que pertença e sua contribuição para a execução dos
programas de atuação e projetos especiais (artigo 1°, “caput”).
A correição ordinária também poderá ser realizada ou auxiliada por Procurador de Justiça, indicado pelo
Corregedor-Geral do Ministério Público, e após prévia aprovação pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores
(§ 1° do artigo 1°). A correição ordinária será comunicada por edital publicado no Diário Oficial, com prazo de
pelo menos 10 (dez) dias de antecedência de sua realização (§ 2° do artigo 1°). Por ordem do Corregedor-Geral, a
Secretaria da Corregedoria autuará a designação da correição, constando do procedimento: a) minuta do edital,
b) relação dos ofícios expedidos, c) histórico da Promotoria de Justiça a ser correicionada e outros dados que
permitam a aferição de desempenho do membro do Ministério Público, e d) cópia reprográfica da ficha funcional
dos Promotores de Justiça a serem correicionados (§ 3° do artigo 1°). Será dada, mediante publicação de edital
com prazo de, pelo menos, dez dias de antecedência, publicidade da correção (artigo 2°). Na correição, serão
objeto de exame: a) os registros e assentamentos judiciais de remessa e devolução dos autos ao Ministério
Público, b) pasta e livros obrigatórios e c) processos judiciais, inquéritos policiais e procedimentos de qualquer
natureza (artigo 6°, incisos). Concluída a correição, serão elaborados termo respectivo e relatório
circunstanciado, do qual deverá constar: i – a denominação da Promotoria de Justiça correicionada; ii – o nome
do Promotor de Justiça correcionado e de todos que, eventualmente, estejam prestando serviços na Promotoria
de Justiça correcionada; iii – o endereço residencial do Promotor de Justiça correicionado; iv – nomes dos
estagiários e auxiliares; v – as atribuições do membro do Ministério Público correicionado; vi – o número de
feitos em andamento e a média diária de audiências a cargo do Promotor de Justiça correicionado; vii – o
número aproximado de pessoas atendidas mensalmente pelo Promotor de Justiça correicionado; viii –
observância de prazos; e ix – avaliação do desempenho funcional, tendo em conta, sobretudo: a) forma e
qualidade de redação, b) fundamentação jurídica, c) participação efetiva nas audiências, d) empenho na
produção de prova, e) colaboração efetiva nas atividades da Promotoria de Justiça, f) contribuição para a
execução dos programas de atuação e projetos especiais (artigo 7°, incisos). Com base no relatório
circunstanciado, o Corregedor-Geral do Ministério Público emitirá conceito geral relativo ao desempenho do
Promotor de Justiça correicionado, bem como fará as recomendações que entender necessárias ao
aprimoramento dos serviços, que será levado ao conhecimento do interessado, mediante ofício, juntamente com
cópia do relatório da Correição, relativo ao cargo por ele ocupado (artigo 8°, “caput”). São atribuíveis os
seguintes conceitos aos Promotores de Justiça: ótimo, bom, regular e insuficiente (artigo 8°, § 1°). O Promotor de
Justiça que receber o conceito poderá, no prazo de cinco dias, solicitar, justificadamente, a reconsideração do
conceito atribuído, cabendo ao Corregedor-Geral a decisão sobre o pedido (artigo 8°, § 2°). Na hipótese de
constatação de infração de dever funcional, o Corregedor-Geral determinará a instauração de procedimento
adequado, bem como ordenará as diligências necessárias à sua instrução (artigo 9°). Da correição lavrar-se-á ata
dos trabalhos, cuja cópia será encaminhada ao membro do Ministério Público correicionado, para arquivamento
na pasta adequada (artigo 10). Findo o prazo a que se refere o § 2° do artigo 8°, ou depois da decisão do pedido
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de reconsideração, o relatório circunstanciado e o conceito emitido serão juntados ao prontuário do Promotor
de Justiça correicionado (artigo 11).
A correição extraordinária será realizada, pessoalmente, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, de ofício,
por recomendação do Procurador-Geral de Justiça, do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça ou
Conselho Superior do Ministério Público, para imediata apuração de: a) abuso, erros ou omissões que
incompatibilizem o membro do Ministério Público com o exercício do cargo ou função; b) atos que
comprometeram o prestígio ou a dignidade da Instituição; c) descumprimento do dever funcional ou
procedimento incorreto (artigo 13, incisos). Aplicam-se às correições extraordinárias, no que couber, as regras
estabelecidas para as correições ordinárias (artigo 14, § 2°). Aos Órgãos da Administração Superior do Ministério
Público e ao Promotor de Justiça correicionado será dada ciência do relatório circunstanciado da correição
extraordinária (artigo 15).
As visitas de inspeção, nas Promotorias de Justiça, e as vistorias, nos cargos dos Promotores de Justiça, serão
realizadas em caráter informal e independentemente de prévio aviso, pessoalmente pelo Corregedor-Geral ou
mediante determinação destes, por seus Assessores (artigo 16). Nas visitas de inspeção e vistorias serão
examinados: a) os registros e assentamentos judiciais de remessa e devolução dos autos ao Ministério Público; b)
as pastas e livros obrigatórios; c) processos ou procedimentos de qualquer natureza de atribuição do Ministério
Público, a critério do Corregedor-Geral ou de sua Assessoria; e d) autos judiciais que estejam com vista ou carga
aberta ao Ministério Público (§ 2° do artigo 16). Nas vistorias destinadas a aferir exclusivamente o desempenho
de Promotor de Justiça em Estágio Probatório, o exame terá a finalidade de avaliar o material produzido pelo
Promotor de Justiça vistoriado, lavrando-se a consectária ata (§ 4° do artigo 16). Da Visita de Inspeção lavrar-se-á
ata dos trabalhos, cuja cópia será encaminhada ao membro do Ministério Público inspecionado, para
arquivamento na pasta adequada (artigo 17). Na Visita de Inspeção, será preenchido relatório a ser anexado ao
prontuário do Promotor de Justiça inspecionado, com a remessa de cópia para este (artigo 18). As reclamações e
informações sobre abusos, erros ou omissões configuradoras de faltas disciplinares, poderão ser apuradas por
meio de Visitas de Inspeção, a critério do Corregedor-Geral, sempre que forem consideradas suficientes para a
apuração dos fatos (artigo 19). No que couberem, aplicam-se às Visitas de Inspeção as normas previstas para as
Correições (artigo 20).
Para viabilizar os serviços correicionais, poderá o Corregedor-Geral do Ministério Público, independentemente
de prévia comunicação, realizar ou ordenar a seus Assessores que realizem visitas prévias de inspeção (artigo
21). A visita prévia de inspeção destina-se a efetuar trabalho de preparação da correição ordinária (artigo 22).
Sempre que conveniente, o Corregedor-Geral transmitirá aos demais Órgãos da Administração Superior do
Ministério Público sugestões para o aprimoramento dos serviços, resultantes das apurações obtidas em
correições e visitas (artigo 25). A ausência injustificada do membro do Ministério Público sujeito à correição, à
visita ou à vistoria constitui infração a dever funcional, sujeitando-o às sanções disciplinares cabíveis (artigo 27).
O membro do Ministério Público ausente poderá apresentar justificativa em até cinco dias contados da
realização da correição, visita ou vistoria (parágrafo único do artigo 27).
Em relatório de correição ordinária, datado de 23 de outubro de 2015, examinado ao concreto – no 10° cargo da
Promotoria de Justiça de Araçatuba/SP, titulado pela Doutor José Augusto Mustafá– foram lançadas as seguintes
conclusões:
“Na esteira da normatização em vigor, observamos, no tocante ao Desempenho Funcional, que o digno
Promotor de Justiça correicionado apresenta em suas peças processuais boa qualidade de redação e
fundamentação jurídica adequada, bem como mostra empenho na produção da prova, demonstrando
efetividade em sua atuação funcional. Aliás, digno de registro é a celeridade e eficácia com que realiza
as investigações, concluindo rapidamente seus inquéritos civis e propondo, ao final, ações civis públicas
bem articuladas, ou promovendo o devido arquivamento. Constata-se que o Promotor de Justiça
mantém controle sobre o acervo de seu cargo e manifesta-se dentro dos prazos processuais, tendo
amplo conhecimento dos processos administrativos que lhe são afetos. Embora, no tocante ao
cumprimento do Ato Normativo n.° 484/06-CPJ, tenham sido feitas algumas recomendações,
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especialmente quanto à forma de prorrogação dos prazos do inquérito civil, o trabalho do ilustre
Promotor de Justiça, em geral, mostrou-se adequado e regular. Sendo assim, diante do constatado,
sugerimos a Vossa Excelência que seja atribuído ao Promotor de Justiça o conceito BOM.”
Foram realizadas as seguintes inspeções/correições: ano de 2015: 119 (cento e dezenove) correições nos cargos
das Promotorias de Justiça. No ano de 2016, 166 (cento e sessenta e seis) cargos das Promotorias de Justiça.
Foram realizadas, ainda, em 2015, 102 (cento e duas) visitas de inspeção nos cargos das Promotorias de Justiça.
No ano de 2016, foram levadas a efeito 36 (trinta e seis) visitas de inspeção nos cargos das Promotorias de
Justiça. Foram realizadas, por fim, em 2016,326 (trezentos e vinte e seis) visitas de inspeção nos cargos da
Procuradoria de Justiça.
O Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, Doutor Paulo de Afonso Garrido de Paula, em
conjunto com os três Procuradores de Justiça mais antigos do Órgão Especial do Colégio de Procuradores,
Doutores Fernando José Marques, Álvaro Augusto Fonseca de Arruda e Pedro Franco de Campos, levou a efeito
visita de inspeção em todos os cargos da Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, Procuradoria
de Justiça de “Habeas Corpus” e Mandados de Segurança Criminais, Procuradoria de Justiça Cível, Procuradoria
de Justiça Criminal, Equipe da Câmara Especial do Tribunal de Justiça e Setor de Recursos Extraordinários e
Especiais Criminais. Foram excluídos da inspeção, apenas, os Procuradores de Justiça que atuam em feitos da
competência originária do Procurador-Geral de Justiça.
Por fim, foi constatado que a Doutora Celeste Leite dos Santos, respondendo à sindicância por não
comparecimento às audiências junto à 5ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional de Santana, foi designada
pela Procuradoria-Geral de Justiça para atuar, cumulativamente, junto ao segundo grau de jurisdição.
Recomendação:
Recomenda-se ao Procurador-Geral de Justiça que se abstenha de designar membro do Ministério Público que se
encontra com serviço em atraso no cargo do qual é titular para responder, cumulativamente, por outro cargo.
Em casos tais, há que se ouvir previamente a Corregedoria-Geral. Atentar, ainda, para o artigo 31 da Lei n.°
8.625/93, que dispõe que cabe aos Procuradores de Justiça exercer as atribuições junto aos Tribunais.

14. RESOLUÇÕES DO CNMP
14.1. Controle Externo da Atividade Policial (Res. nº 20/CNMP): Sim. Foram disparados avisos aos membros
sobre as datas das visitas e do preenchimento dos formulários. Passado o prazo, o Apoio Técnico II faz o
levantamento das pendências (não preenchimento ou preenchimento inadequado ou incompleto). Atualmente,
das 1.337 Delegacias de Polícia cadastradas, 117 não tiveram os formulários enviados. Estão realizando
levantamento dos membros responsáveis pelas pendências. Contabilizando as unidades militares e periciais, são
aproximadamente 1.750 formulários. Várias unidades já foram desativadas e a Corregedoria está atualizando o
cadastro para informar ao CNMP. Com relação às cobranças referente ao ano de 2015, estão na fase de análise
das justificativas dos membros. Posteriormente, serão encaminhadas as providências de natureza disciplinar.
14.2. Interceptação telefônica (Res. nº 36/CNMP): Sim. Existe um sistema específico com um link de acesso
exclusivo para os membros. Mensalmente os membros preenchem o relatório e enviam para a Corregedoria que
analisa individualmente as inconsistências, totaliza os dados e preenche o formulário do CNMP.
14.3. Cronograma de inspeções e correições (Res. nº 43/CNMP):
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Mês
/Ano
nov/15

dez/15

jan/16

fev/16

Promotoria ou Grupo: Cargo ou Função

Circunscrição Judiciária

Tipo

24ª CJ - Avaré

Visita de Inspeção

25ª CJ - Ourinhos

Visita de Inspeção

Capital

Correição Ordinária

37ª - Andradina

Correição Ordinária

50ª CJ - São João da Boa Vista

Correição Ordinária

1ª CJ – Santos

Visita de Inspeção

3ª - Santo André

Visita de Inspeção

20º CJ - Itu

Correição Ordinária

Capital

Correição Ordinária

Capital

Correição Ordinária

1ª CJ – Santos

Correição Extraordinária

5º CJ – Jundiaí

Visita de Inspeção

9ª CJ – Rio Claro

Visita de Inspeção

34ª CJ – Piracicaba

Visita de Inspeção

38ª CJ – Franca

Visita de Inspeção

PJ de Piraju: 1º e 2º PJ
PJ de Cerqueira César: 1º e 2º PJ
PJ do Consumidor: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º
PJ
PJ de Andradina: 2º PJ
PJ de Vargem Grande do Sul: 1º PJ
PJ de Bertioga: 1º PJ
PJ de Santo André: 16º e 19º PJ
PJ de Itu:1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º PJ
VEIJ: 3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º,
14º, 17º e 19º PJ
DEIJ: 1º, 4º, 5º, 18º e 20º PJ
PJ de Bertioga: 1º e 2º PJ
PJ de Cajamar: 1º e 2º PJ
PJ de Itirapina: PJ
PJ de Laranjal Paulista: PJ
PJ de Franca: 7º PJ
PJ Cível de São José dos Campos: 2º, 3º,
6º, 7º, 10º, 11º, 14º, 15º e 16º PJ

mar/16

46ª CJ - São José dos Campos

Correição Ordinária

3ª CJ – Santo André

Visita de Constatação

8ª CJ – Campinas

Visita de Inspeção
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Criminal de São José dos Campos: 1º, 4º,
5º, 8º, 9º, 12º, 13º, 17º, 18º, 19º e 20º
PJ
PJ de Ribeirão Pires: 1º, 2º, 3º e 4º PJ
PJ de Campinas: 12º PJ
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PJ de Palmital: 1º e 2º PJ

26ª CJ - Assis

Visita de Inspeção

45ª CJ - Mogi das Cruzes

Correição Ordinária

PJ de Mogi das Cruzes: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º,
6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º e 14º PJ

Capital

Correição Ordinária

PJ do Meio Ambiente: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e
6º PJ
PJ Cível de Santos: 10º, 11º, 12º, 13º,
14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 22º, 23º e
24º PJ

abr/16

1ª CJ – Santos

Correição Ordinária
PJ Criminal de Santos: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º,
6º, 7º, 8º, 9º, 20º e 21º PJ

GAEMA - Baixada Santista

Correição Ordinária

GAEMA – Litoral Norte

Correição Ordinária

Capital

Visita de Inspeção

1ª, 2ª e 3ª Função
1ª e 2ª Função
PJ de Vila Prudente: 2º PJ
PJ Cível de Ribeirão Preto: 2º, 3º, 7º, 8º,
10º, 11º, 14º, 18º e 20º PJ

mai/16

41ª - Ribeirão Preto

Correição Ordinária

41ª – Ribeirão Preto

Visita de Inspeção

42ª CJ - Jaboticabal

Visita de Inspeção

GAEMA – Pardo

Correição Ordinária

GEDUC – Ribeirão Preto

Visita de Constatação

Procuradorias

Visita de Constatação

Procuradorias

Visita de Constatação

Procuradorias

Visita de Constatação
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PJ Criminal de Ribeirão Preto: 1º, 4º, 5º,
6º, 9º, 12º, 13º, 15º, 16º, 17º, 19º, 21º e
22º PJ
PJ de Ribeirão Preto: 1º PJ Auxiliar
PJ de Jaboticabal: 1º, 2º, 3º e 4º PJ
1ª e 3ª Função
1º Função
Procuradoria de Justiça de Interesses
Difusos e Coletivos
Procuradoria de Justiça de Habeas
Corpus e Mandados de Segurança
Criminais
Procuradoria de Justiça Cível
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jun/16

Visita de Constatação

Procuradorias

Visita de Constatação

Equipe da Câmara Especial do Tribunal
de Justiça

Procuradorias

Visita de Constatação

Setor de Recursos Extraordinários e
Especiais Criminais

16ª CJ – São José do Rio Preto

-

41º CJ - Ribeirão Preto

Visita de Constatação

55ª CJ - Jales

Visita de Constatação

55ª CJ - Jales

Vista de Inspeção

-

GAECO – São José do Rio Preto Correição Ordinária

jul/16

Procuradoria de Justiça Criminal

Procuradorias

Capital

Vista de Constatação

Capital

Correição Ordinária

2ª CJ – São Bernardo do Campo Vista de Constatação

PJ de Sertãozinho: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º
PJ de Jales: 1º, 2º, 3º e 4º
PJ de Jales: 3º PJ
1ª, 2ª, 3ª e 4ª Função
4ª PJ Criminal: 73º PJ
PJ de Família: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º,
9º, 10º, 11º e 12º PJ
PJ Cível de São Bernardo do Campo: 1º,
2º, 3º, 4º, 9º, 10º, 12º, 13º, 14º, 19º e
20º PJ
PJ Cível de São Carlos: 1º, 5º, 7º, 8º e 9º
PJ

12ª CJ - São Carlos

Visita de Constatação

12ª CJ - São Carlos

Visita de Inspeção

PJ Criminal de São Carlos: 2º, 3º, 4º e 6º
PJ
PJ Criminal de São Carlos: 4º PJ
PJ Cível de Guarulhos: 1º, 3º, 4º, 7º, 9º,
15º, 18º, 19º, 20º, 22º, 24º, 27º, 29º e
31º PJ

ago/16

44ª CJ - Guarulhos

Correição Ordinária

17ª CJ - Votuporanga

-

PJ Criminal de Guarulhos: 2º, 5º, 6º, 8º,
10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 16º, 17º, 21º,
23º, 25º, 26º, 28º, 30º e 32º PJ
PJ de Cardoso (1 cargo); PJ de
Nhandeara (1 cargo); PJ de Votuporanga
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(5 cargo)

18ª CJ - Fernandópolis

28ª CJ – Presidente Venceslau

set/16

out/16

-

-

GAECO – Presidente Prudente

-

-

GAECO - Capital

-

52ª CJ - Itapecerica da Serra

PJ de Capivari (2 cargos); PJ de Cerquilho
(1 cargo); PJ de Laranjal Paulista (1
cargo); PJ de Monte Mor (2 cargos); PJ
de Piracicaba: 17 cargos); PJ de Rio das
Pedras (1 cargo); PJ de São Pedro (1
cargo); e PJ de Tietê (2 cargos)
1 Função
PJ de Aparecida (2 cargos); PJ de Bananal
(1 cargo); PJ de Cachoeira Paulista (2
cargos); PJ de Cruzeiro (4 cargos); PJ de
Cunha (1 cargo); PJ de Guaratinguetá (5
cargos); PJ de Lorena (3 cargos); PJ de
Piquete (1 cargo); PJ de Queluz (1 cargo);
e PJ de Roseira (1 cargo).

-

51ª CJ - Caraguatatuba

4ª CJ - Osasco

PJ de Mirante do Paranapanema (1
cargo); PJ de Presidente Epitácio (2
cargos); PJ de Presidente Venceslau (3
cargos); PJ de Rosana (1 cargo); PJ de
Santo Anastácio (1 cargo); e, PJ de
Teodoro Sampaio (1 cargo)

-

34ª CJ – Piracicaba

48ª CJ - Guaratinguetá

PJ de Fernandópolis (5 cargos); PJ de
General Salgado (1 cargo); PJ de
Ouroeste (1 cargo)

PJ de Caraguatatuba (4 cargos); PJ de
Ilhabela (1 cargo); PJ de São Sebastião (3
cargos); e PJ de Ubatuba (4 cargos)
3 funções
PJ de Barueri (8 cargos); PJ de
Carapicuíba (8 cargos); PJ de Jandira (3
cargos); e PJ de Osasco (40 cargos)

-

PJ de Cotia (5 cargos); PJ de Embu das
Artes (4 cargos); PJ de Embu Guaçu (1
cargo); PJ de Itapecerica da Serra (5
cargos); PJ de Itapevi (4 cargos); PJ de
Taboão da Serra (5 cargos); PJ de

-
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Vargem Grande Paulista (1 cargo)

nov/16

21ª CJ - Registro

PJ de Cananeia (1 cargo); PJ de Eldorado
(1 cargo); PJ de Iguape (2 cargos); PJ de
Jacupiranga (2 cargos); PJ de Juquiá (1
cargo); PJ de Juquiá (1 cargo); PJ de
Miracatu (2 cargos); PJ de Miracatu (2
cargos); e PJ de Registro (4 cargos)

-

35ª CJ – Lins

-

GAEMA – Vale do Ribeira

-

PJ de Cafelândia (1 cargo); PJ de Getulina
(1 cargo); PJ de Lins (1 cargo); e PJ de
Promissão (2 cargos)
2 funções

14.4. Inspeções em estabelecimentos prisionais (Res. nº 56/CNMP): Sim. Adotam a mesma sistemática da Res.
20. Todos os formulários foram encaminhados.
14.5. Fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade
(Res. nº 67/CNMP): Sim. Mesmo sistema de controle. Atualmente, das 125 unidades de internação, 38
formulários não foram enviados. Não há procedimento disciplinar instaurado sobre a ausência de visitas. Existem
três protocolados para analisar situações noticiadas pelo CNMP.
14.6. Indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares (Res. nº 68/CNMP): São
anotadas nas capas das Reclamações Disciplinares em andamento a data do fato, data da prescrição e data da
instauração do procedimento. O controle de prazos é feito manualmente por meio de tabela Excel, a cargo da
Subárea de Apoio Administrativo.
São anotadas nas capas das Sindicâncias em andamento a data do fato e a data da prescrição. O controle de
prazos é feito manualmente por meio de tabela Word, a cargo da Subárea de Apoio Técnico I.
São anotadas nas capas dos Processos Administrativos Disciplinares Sumários, Processos Administrativos
Disciplinares Ordinários, Disponibilidades por Interesse Público e Remoções Compulsórias, a data do registro,
data da portaria e data da prescrição. O controle de prazos é feito manualmente, a cargo da Comissão
Processante Permanente.
14.7. Inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (Res. nº 71/CNMP): Sim.
Idêntica sistemática das demais resoluções acima. Das 712 entidades cadastradas, 10 entidades ainda não
tiveram os seus formulários encaminhados. Não há procedimento de natureza disciplinar instaurado diante da
não realização da visita e preenchimento dos formulários. Em pesquisa realizada durante a correição, verificouse um erro no totalizador do relatório anual da Res. 71. Consultando individualmente, os relatórios das entidades
aparecem no sistema.
14.8. Controle do exercício do magistério (Res. nº 73/CNMP): Sim. Somente deve fazer a comunicação quem
exercer o magistério. O Promotor de Justiça encaminha a comunicação por meio eletrônico, utilizando o
formulário de comunicação de magistério da Corregedoria Geral, que está disponível no site. Recebido o
formulário, a Subárea de Apoio Técnico II analisa o documento e registra as informações em banco de dados
próprio. Os pedidos de exercício do magistério fora da comarca de lotação são instruídos com parecer do
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Corregedor Geral. Existe um banco de dados do qual são extraídas as informações para elaborar o relatório anual
encaminhado à Corregedoria Nacional. Atualmente136 membros exercem o magistério, sendo que 56 estão
autorizados a exercer o magistério fora da comarca de lotação. O sistema gera um arquivo no formato PDF
atendendo o relatório exigido pela Res. 73.
14.9. Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar (Res. Nº 136/CNMP): Todos os procedimentos
que se encontravam na CG, na Comissão Processante e no Órgão Especial do Colégio de Procuradores já foram
cadastrados. Os processos que se encontram com o PGJ (6) ainda não foram cadastrados. Foi referido que há
necessidade de inserir no SNI-ND um andamento/fase referente às questões prejudiciais externas (ações penais,
processos judiciais cíveis etc.).

15.

EM RELAÇÃO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Foi solicitado, pela equipe de inspeção da Corregedoria Nacional do CNMP, cópias das atas das Sessões dos
Colegiados em que estavam pautados processos de natureza disciplinar para verificar se houve ausências
injustificadas de Procuradores de Justiça às Sessões do Colegiado. Verificou-se, por ocasião da inspeção, que não
houve irregularidade nas referidas participações.

16.

EM RELAÇÃO A OUTRAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO ÓRGÃO

15.1. Assentos funcionais: Sim, por meio de fichas funcionais e prontuários. Há sistema informatizado que reúne
as informações funcionais. Há informações que estão disponíveis somente num determinado sistema
(designações).
15.2. Expedição de atos, portarias e recomendações: Sim
15.3. Controle de estagiários: Não (Ato Normativo nº 957/16-PGJ).
15.4. Controle disciplinar de servidores: a cargo da Diretoria-Geral do Ministério Público, vinculada à
Procuradoria-Geral de Justiça (arts. 73 e 75, II, Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993 e
Ato Normativo nº 932/2015-PGJ, de 13 de outubro de 2015).
15.5. Manifestações nas autorizações de residência fora da comarca: Sim. Res. 26/2007. Requerimento ao PGJ.
Instrui e encaminha para manifestação da Corregedoria. Após manifestação do CSMP, o PGJ decide (defere ou
não).
15.6. Movimentação de quadro: Fica a cargo do Conselho Superior do Ministério Público, o qual o CorregedorGeral integra como membro nato. No dia da votação do edital, o Corregedor-Geral leva as informações para o
CSMP. Os conselheiros podem acessar previamente as informações. Na prática, as movimentações na carreira
levam em conta o critério de antiguidade.
15.7. Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº 74/CNMP: Sim (Ato
Normativo nº 778/13-PGJ). Os dados são extraídos de duas fontes: SIS MP Integrado e Relatório Mensal de
Atividades Funcionais.
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15.8. Relatório anual da Corregedoria-Geral: Sim.

15.9. Outras atividades exercidas pela Corregedoria-Geral: manifestações nos procedimentos a seguir
mencionados: redivisão de atribuições dos cargos das Promotorias de Justiça; nomenclatura de cargo de
Promotor de Justiça; pedido de afastamento para frequência em cursos ou elaboração de dissertação ou tese;
criação ou alteração de ato normativo, expedição de recomendações e diretrizes conjuntas com a ProcuradoriaGeral de Justiça e outros órgãos, como a Corregedoria-Geral da Justiça, Defensoria Pública e Procuradoria
Regional Eleitoral .

17.

PROPOSIÇÕES DA CORREGEDORIA NACIONAL

17.1. Quanto às atribuições e estruturas organizacionais. Considerando o quanto constatado na inspeção,
desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este item.
17.2. Quanto à estrutura de pessoal. Considerando o quanto constatado na inspeção, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item.
17.3. Quanto à estrutura física. Considerando o quanto constatado na inspeção, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item.
17.4. Quanto aos sistemas de arquivo. Considerando o quanto constatado na inspeção, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item.
17.5. Quanto à estrutura de Tecnologia da informação. Considerando o quanto constatado na inspeção, a
Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de
DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça para elaborar estudos, através da equipe de TI, no sentido de
desenvolver sistema unificado de registro e consulta das informações relativas à vida funcional dos membros do
Ministério Público, bem como DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral para cumprir o disposto no artigo 6º da
Resolução 78, de 09 de agosto de 2011 (Cadastro de Membros do Ministério Público). No prazo de 60 dias, a
Corregedoria Nacional será informada das providências até então adotadas.
17.6. Quanto aos Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional. Considerando o quanto
constatado na inspeção, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este item.
17.7. Quanto aos procedimentos disciplinares. A Corregedoria Nacional instaurou, após a inspeção, 15 (quinze)
Reclamações Disciplinares. Desnecessário, pois, o encaminhamento de proposições quanto a este item.
Verificou-se, ainda, no curso da inspeção nos procedimentos disciplinares, a existência de PADS e Recursos
aguardando julgamento. O Corregedor-Geral encaminhou informação sobre alguns recursos, faltando apenas o
Protocolo de Disponibilidade por interesse público nº 11/2015 que foi distribuído à Relatora. Assim sendo, a
Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de
DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral do MPSP para que encaminhe informação sobre o resultado do julgamento
acima referido para acompanhamento pela Corregedoria Nacional; expedir DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral
para que, no âmbito da Reclamação Disciplinar 002/2016, promova objetivamente a apuração da falta imputada,
sem condicioná-la ao desfecho da apelação manejada, dada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as
instâncias administrativa e judicial. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será informada das
providências adotadas.
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Por fim, necessário informar que o Corregedor Nacional está diligenciado junto ao CNJ para dar prioridade aos 21
(vinte e um) procedimentos disciplinares paralisados por determinação judicial.
17.8. Quanto ao estágio probatório. Quanto às questões relativas ao Estágio Probatório, a Corregedoria
Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de DETERMINAÇÃO ao
Corregedor-Geral para que: a) Exerça papel de protagonista no Curso de preparação para ingresso na carreira,
participando do planejamento e garantindo, também, que a Corregedoria disponha de tempo adequado nos
módulos do curso; b) Estabeleça a obrigatoriedade dos Promotores de Justiça em estágio probatório realizarem
trabalhos no Plenário do Tribunal do Júri; c) Submeta os promotores em estágio probatório, ao menos, a uma
inspeção/correição ordinária; d) disponibilizem todas as peças para avaliação por amostragem pela Corregedoria;
expedição de RECOMENDAÇÃO ao Corregedor-Geral para que: e) realize o
acompanhamento
psicológico/psiquiátrico dos membros em estágio probatório. No prazo de 60 (sessenta) dias a Corregedoria
Nacional será informada das medidas até então adotadas.

17.9. Quanto às Correições e Inspeções. A Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional
expedir DETERMINAÇÃO para que o Corregedor-geral: a) Observe expressamente os termos da Resolução nº 43
do CNMP. b) Inspecione o desempenho dos Promotores no Tribunal do Júri; c) realize inspeção física nas
Promotorias com atribuição extrajudicial, devendo ser observado, para tanto: 1) correta taxonomia; 2)
regularidade formal dos procedimentos; 3) tempo transcorrido desde a instauração do procedimento; 4)
resolutividade; 5) ausência de impulso por mais de 120 (cento e vinte dias). A Corregedoria Nacional deverá ser
comunicada, no prazo de 90 (noventa) dias sobre as providências adotadas.
17.10. Quanto ao controle externo da atividade policial – Resolução nº 20/CNMP. Diante do que foi
constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
17.11. Quanto às interceptações telefônicas – Resolução nº 36/CNMP. Diante do que foi constatado,
desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
17.12. Quanto ao cronograma de inspeções e correições – Resolução nº 43/CNMP. Diante do que foi
constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
17.13. Quanto às Inspeções em estabelecimentos prisionais - Resolução nº 56/CNMP. Diante do que foi
constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
17.14. Quanto às fiscalizações em unidade de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e
semiliberdade – Resolução nº 67/CNMP. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento de
proposições quanto a este tema.
17.15. Quanto à indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares – Resolução nº
68/CNMP. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
17.16. Quanto à inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes – Resolução
nº 71/CNMP. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este
tema.
17.17. Quanto ao exercício do magistério – Resolução nº 73/CNMP. Diante do que foi constatado,
desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
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17.18. Quanto ao Colégio de Procuradores. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento de
proposições quanto a este tema.
17.19. Quanto ao Sistema Nacional de informações de natureza disciplinar – Resolução nº 136/CNMP. Diante
do que foi constatado, expedir DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça para que determine o
cadastramento dos processos que se encontram no gabinete do Procurador-Geral, nos termos do § 2º do artigo
4º da Resolução 136/CNMP.
17.20. Quanto aos assentos funcionais. Diante do que foi constatado pela Equipe de Inspeção, a Corregedoria
Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.
17.21. Quanto à expedição de atos, portarias e recomendações. Diante do que foi constatado pela Equipe de
Inspeção, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao Plenário
do CNMP.
17.22. Quanto ao controle de estagiários. Diante do que foi constatado pela Equipe de Inspeção, a Corregedoria
Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao Plenário do CNMP.
17.23. Quanto ao controle disciplinar de servidores. Diante do que foi constatado pela Equipe de Inspeção, a
Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao Plenário do CNMP.
17.24. Quanto às manifestações nas autorizações de residência fora da comarca. Diante do que foi constatado
pela Equipe de Inspeção, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de
proposições ao Plenário do CNMP.
17.25. Quanto à movimentação de quadro, designação e substituições. Diante do que foi constatado, a
Corregedoria Nacional propõe ao plenário do CNMP que expeça RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça
do Ministério Público de São Paulo para que: a) observe, na movimentação do quadro e nas designações, os
princípios constitucionais da eficiência, do interesse público e da finalidade, entre outros exigíveis. Para tanto,
deverá observar critério objetivo de distância entre a Promotoria de Justiça substituída e a substituta, bem como
priorizando na escala de substituição/designações as Promotorias de Justiça mais próximas; Expedir
DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo para que: a) não designe,
como substituto, promotor que esteja com acúmulo de serviço, sendo que tal certificação deverá ser fornecida
pela Corregedoria do MPSP; b) Observar, para as designações, o artigo 31 da Lei nº 8.625/93 que dispõe que cabe
aos Procuradores de Justiça exercer atribuições junto aos Tribunais. Em 60 (sessenta) dias a Corregedoria
Nacional será informada das providências adotadas;
17.26. Quanto à delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº 74/CNMP.
Diante do que foi constatado pela Equipe de Inspeção, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o
encaminhamento de proposições ao Plenário do CNMP.
17.27. Quanto ao relatório anual da Corregedoria. Diante do que foi constatado pela Equipe de Inspeção, a
Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao Plenário do CNMP.
17.28. Quanto às sugestões dos membros auxiliares da Corregedoria-Geral do MPSP: Diante do que foi anotado
no item 5.13 acima, propõe ao Plenário do CNMP sejam as sugestões encaminhadas para análise da Comissão da
Infância e Juventude do CNMP, bem como para a STI do CNMP
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18.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

18.1. Ao concluir este Relatório de Correição, cabe deixar consignada a total colaboração da Procuradoria-Geral
de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo para o bom êxito das atividades
correcionais da Corregedoria Nacional, o que certamente facilitou a coleta de dados e a elaboração do presente
relatório. Todos os membros, servidores e colaboradores dispuseram-se a fornecer as informações solicitadas e
os meios materiais necessários ao bom desenvolvimento dos serviços, sem qualquer objeção ou resistência, o
que demonstra a disposição de enfrentar novos desafios e aperfeiçoar os processos internos.
18.2 A Corregedoria Nacional agradece o imprescindível apoio dos membros do Conselho Nacional do Ministério
Público e a inestimável colaboração, empenho e dedicação dos membros auxiliares e servidores do CNMP, sem os
quais este trabalho não teria sido realizado.

Brasília, 23 de setembro de 2016.

CLÁUDIO HENRIQUE PORTELA DO REGO
Corregedor Nacional do Ministério Público
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1. Atos Preparatórios da Inspeção
O Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr. Cláudio Henrique Portela do Rego, por
meio da Portaria CNMP-CN n° 166, de 26 de novembro de 2015, instaurou o procedimento de
inspeção na Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 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
0.00.000.000868/2015-02, para organização dos documentos. A execução da inspeção ocorreu
conforme seu planejamento e foi realizada entre os dias 02 e 03 de fevereiro de 2016, por um
total de 10(dez) membros, a saber: o Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr Cláudio
Henrique Portela do Rego, o Procurador de Justiça do MP/RS - Dr. Armando Antônio Lotti, a
Coordenadora da Corregedoria Nacional - Dra. Lenna Luciana Nuner Daher, a Coordenadora do
Núcleo de Inspeções e Correições da Corregedoria Nacional - Dra. Ludmila Reis Brito Lopes, o
Promotor de Justiça do MP/PR - Dr. Rodrigo Leite Ferreira Cabral, o Promotor de Justiça do
MP/RS - Dr. Adriano Teixeira Kneipp, o Promotor de Justiça do MPDFT - Dr. Luis Gustavo Maia
Lima, o Promotor de Justiça MP/RN, Dr. Mariano Paganini Lauria, o Promotor de Justiça do
MP/PR - Dr. Humberto Eduardo Puccineli, a Procuradora do Trabalho – Dra. Ana Maria Villa
Real Ferreira Ramos.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Em sua resposta o Corregedor-Geral do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais salientou que “A equipe que aqui compareceu, comandada pelo
Corregedor Nacional do Ministério Público, Doutor Cláudio Henrique Portela do Rego, é muito
competente.
A inspeção realizada foi geral e ampla, e o Relatório Preliminar de Inspeção foi
encaminhado após (02) dois dias do término da execução dos trabalhos inspecionais da
Corregedoria Nacional.

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 pela Câmara de Procuradores de Justiça, para mandato de
dois anos, permitida uma recondução (art. 37, caput, da Lei Orgânica do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais – Lei Complementar Estadual nº 34/1994). De acordo com o art. 40 da
citada Lei orgânica do MP-MG, “Os Subcorregedores-gerais do Ministério Público, escolhidos
entre os Procuradores de Justiça, em número mínimo de seis, serão designados pelo
Procurador-Geral de Justiça, após indicação do Corregedor-Geral do Ministério Público”.

a) Atribuições. Segundo os artigos 38 e 39 da Lei Complementar Estadual (LCE) nº 34, de
12 de setembro de 1994, compete a Corregedoria-Geral do Ministério Público:

Art. 38 - A Corregedoria-Geral do Ministério Público é órgão orientador e
fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério
Público.
Art. 39 - Compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público:
I - realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório reservado à
Câmara de Procuradores de Justiça;
II - realizar inspeções e correições nas Promotorias de Justiça, remetendo relatório
reservado ao Conselho Superior do Ministério Público;
III - oferecer denúncia contra o Procurador-Geral de Justiça, na forma prevista pelo
art. 17, I;
IV - realizar, de ofício ou mediante determinação do Conselho Superior do
Ministério Público, inspeções para verificação de regularidade de serviço dos
inscritos para
promoção ou remoção voluntária;
V - acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público;
VI - propor ao Conselho Superior do Ministério Público o vitaliciamento ou não de
membro da instituição e apresentar à Câmara de Procuradores de Justiça, no prazo
de quinze dias, recurso contra a decisão proferida, o qual terá efeito suspensivo;
VII - fazer recomendações, nos limites de sua atribuição, sem caráter vinculativo, a
órgão de execução;
VIII - instaurar, de ofício, por provocação do órgão da Administração Superior do
Ministério Público ou do Procurador-Geral de Justiça, processo disciplinar
administrativo contra membro da instituição e apresentar à Câmara de
Procuradores de Justiça, no prazo de quinze dias, recurso contra a decisão
proferida;
IX - encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça o processo disciplinar
administrativo afeto à decisão deste;
X - remeter, de ofício ou quando solicitado, informações necessárias ao
desempenho das atribuições dos órgãos da Administração Superior do Ministério
Público;
XI - apresentar, quando requisitado pelo Procurador-Geral de Justiça, relatório
estatístico sobre as atividades das Procuradorias e das Promotorias de Justiça;
XII - prestar ao membro do Ministério Público informações de caráter pessoal e
funcional, assegurando-lhe o direito de acesso, retificação e complementação dos
dados;

XIII - manter atualizados os assentamentos funcionais dos membros do Ministério
Público;
XIV - requisitar informações, exames, perícias, documentos, diligências, certidões,
pareceres técnicos e informações indispensáveis ao bom desempenho de suas
funções;
XV - elaborar o regulamento de estágio probatório;
XVI - elaborar o regimento interno, submetendo-o à apreciação da Câmara de
Procuradores de Justiça;
XVII - informar ao Conselho Superior do Ministério Público sobre a conduta pessoal
e a atuação funcional dos membros da instituição inscritos para promoção ou
remoção por merecimento ou antiguidade, inclusive permuta;
XVIII - acompanhar as comunicações de suspeição de membros do Ministério
Público, por motivo de foro íntimo, apurando, quando for o caso e
reservadamente, a razão de sucessivas arguições;
XIX - submeter à apreciação do Conselho Superior do Ministério Público
impugnação à permanência na carreira do Promotor de Justiça em estágio
probatório;
XX - examinar o relatório anual das Procuradorias e Promotorias de Justiça;
XXI - dar posse e exercício aos Promotores de Justiça promovidos ou removidos
para o cargo de Promotor de Justiça Auxiliar da Comarca de Belo Horizonte, aos
Promotores de Justiça que, justificadamente, não puderem tomar posse na
comarca e, em caráter supletivo, aos Promotores de Justiça Substitutos nomeados,
encaminhando os termos respectivos à Procuradoria-Geral de Justiça;
XXII - indicar ao Procurador-Geral de Justiça os Subcorregedores-Gerais do
Ministério Público e os Promotores de Justiça Assessores, e designar o Chefe de
Gabinete da Corregedoria-Geral;
XXIII - dar posse e exercício aos Subcorregedores-Gerais do Ministério Público;
XXIV - rever e atualizar, anualmente, os atos e as recomendações expedidas pela
Corregedoria-Geral do Ministério Público;
XXV - propor ao Procurador-Geral de Justiça e à Câmara de Procuradores de Justiça
a expedição de instruções e outras normas administrativas, sempre que necessário
ou conveniente ao serviço;
XXVI - convocar membro do Ministério Público para deliberação sobre matéria
administrativa ou de interesse da instituição;
XXVII - designar membro do Ministério Público para os fins previstos no art. 170;
XXVIII - examinar em até 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

instaurando, se for o caso, o devido processo disciplinar, cujo ato de abertura será
publicado no órgão oficial do Estado;
(Inciso com redação dada pelo art. 3º da Lei Complementar nº 99, de 14/8/2007,
cujo conteúdo encontra-se suspenso pela ADIN n. 3946.)
XXIX - receber denúncia ou reclamação fundamentada apresentada por qualquer
pessoa sobre irregularidade ou abuso cometido por membro do Ministério Público,
dando o encaminhamento que for de direito e instaurando, se for o caso, o devido
processo disciplinar, cujo ato de abertura será publicado no órgão oficial do Estado;
(Inciso acrescentado pelo art. 3º da Lei Complementar nº 99, de 14/8/2007, cujo
conteúdo encontra-se suspenso pela ADIN n. 3946.)
XXX - publicar no órgão oficial do Estado e manter disponível na internet, a partir
do dia 15 de cada mês, a relação dos inquéritos civis e dos procedimentos
investigatórios não concluídos no prazo de cento e vinte dias contados da data de
sua instauração, com os respectivos número, data de abertura e nome do membro
do Ministério Público responsável;
(Inciso acrescentado pelo art. 3º da Lei Complementar nº 99, de 14/8/2007, cujo
conteúdo encontra-se suspenso pela ADIN n. 3946.)
XXXI - manter disponível na internet, a partir do dia 15 de março de cada ano,
relatório contendo as ações ajuizadas por membro do Ministério Público no ano
anterior e informações sobre sua tramitação processual, conforme o Anexo II desta
lei, 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 III,
bem como o percentual de ações impetradas por membros do Ministério Público
julgadas procedentes e improcedentes, em cada Comarca;
(Inciso acrescentado pelo art. 3º da Lei Complementar nº 99, de 14/8/2007, cujo
conteúdo encontra-se suspenso pela ADIN n. 3946.)
XXXII - manter disponível na internet a relação dos processos em andamento em
todas as Comarcas que, nos termos do art. 74, XV, e do art. 72, VIII, não tenham
sido devolvidos no prazo legal, com pareceres ou manifestações cabíveis,
identificando 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;
(Inciso acrescentado pelo art. 3º da Lei Complementar nº 99, de 14/8/2007, cujo
conteúdo encontra-se suspenso pela ADIN n. 3946.)
XXXIII - apurar falta disciplinar dos servidores do Ministério Público, na forma do
art. 233;
XXXIV - desempenhar outras atribuições previstas em lei ou no regimento interno;

b) Regimento Interno. Além da fixação legal das atribuições da Corregedoria-Geral pela
LCE 34/1994, o órgão dispõe de Regimento Interno (Resolução Conjunta PGJCGMP Nº
1), em vigor desde 13 de março de 1987. Importante consignar que está em

andamento, nos termos do Ato do Corregedor-Geral atual (Ato CGMP nº 3, de 1º de
fevereiro de 2016), o projeto do novo Regimento Interno da Corregedoria-Geral do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, sendo certo que a minuta do respectivo
Regimento já está finalizada (conforme cópia entregue à equipe de inspeção),
encontrando-se em fase de apresentação à Câmara de Procuradores de Justiça.

c) Estrutura Organizacional. De acordo com o artigo 2º da Resolução Conjunta PGJ CGMP
nº 1, a composição organizacional da Corregedoria-Geral do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais é integrada pela Secretaria da Corregedoria; pela Divisão de
Orientação Institucional (Serviço de Correição e Sindicâncias; Serviço de Estatística;
Serviço de Atos, Consultorias e Estágios Probatórios); pela Divisão Administrativa
(Serviço de Comunicação e Documentação; Serviço de Registros Funcionais e
Informática).

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. “Em relação ao que consta no tópico referente às Atribuições e
Estrutura Organização da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
observa-se que há um pequeno equívoco no Relatório Preliminar de Inspeção da Corregedoria
Nacional (p. 2), uma vez que nele constou que o Corregedor-Geral e os sete SubcorregedoresGerais são eleitos pelo Colégio de Procuradores de Justiça.
Na verdade, somente o Corregedor-Geral é eleito pela Câmara de Procuradores de Justiça para
o mandato de dois anos, permitida uma recondução (art. 37, caput, da Lei Orgânica do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais – Lei Complementar Estadual nº 34/1994).
Consta do art. 40 da citada Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais: “Os
Subcorregedores-gerais do Ministério Público, escolhidos entre os Procuradores de Justiça, em
número mínimo de seis, serão designados pelo Procurador-Geral de Justiça, após indicação do
Corregedor-Geral do Ministério Público”.
Portanto, é necessária a correção dessa informação no Relatório Preliminar de Inspeção da
Corregedoria Nacional.
Registra-se ainda que consta no Relatório Preliminar de Inspeção informações no sentido de
que a Corregedoria-Geral dispõe de Regimento Interno (Resolução Conjunta PGJCGMP nº
01/1987). Contudo, não constou que está em andamento, nos termos do Ato do CorregedorGeral atual (Ato CGMP nº 3, de 1º de fevereiro de 2016), o projeto do novo Regimento Interno
da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, sendo certo que a
minuta do respectivo Regimento já está finalizada. Esse ato, com o respectivo projeto, assim
como o ato de designação da equipe de trabalho foram entregues à equipe que realizou a
Inspeção, mas nada constou no Relatório a que se apresenta a presente resposta.
Entende-se que será importante que, no Relatório Preliminar de Inspeção da Corregedoria
Nacional do Ministério Público, conste também essa informação sobre a proposta de novo
Regimento Interno, em estágio de apresentação à Câmara de Procuradores de Justiça.”

Foram feitas as alterações, conforme sugestão do Corregedor-Geral.

3. Corregedor-Geral
O Corregedor-Geral do Ministério Público Estado de Minas Gerais, o Procurador de Justiça
Paulo Roberto Moreira Cançado assumiu o órgão em 17/12/2015; reside na cidade de lotação;
atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a
advocacia; não respondeu ou está respondendo procedimento administrativo disciplinar; não
afastou-se do órgão, por qualquer motivo, nos últimos 6 meses; cumpre expediente de
segunda a sexta-feira, das 09h30 às 12h30 e das 14h30 às 19h30.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. “O tópico referente ao Corregedor-Geral também necessita de
retificação. Consta, no Relatório Preliminar de Inspeção, que o Procurador de Justiça Paulo
Roberto Moreira Cançado assumiu o órgão em 10 de dezembro de 2015 (p. 5/6). Há um
pequeno equívoco nisso, pois, na verdade, o referido Procurador de Justiça foi eleito em 10 de
dezembro de 2015; porém, somente tomou posse no cargo de Corregedor-Geral do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais em 17 de dezembro de 2015. Assim, pede-se a retificação
do Relatório Preliminar de Inspeção da Corregedoria Nacional do Ministério Público no que se
refere a essa informação.”
Foram feitas as alterações, conforme sugestão do Corregedor-Geral.

4. Subcorregedor-Geral
Atualmente, são 7 Subcorregedores-gerais, a seguir listados: Leonel Cavanellas, Marco Antônio
Lopes de Almeida, Cristovam Joaquim Fernandes Ramos Filho, Elias Paulo Cordeiro, José Maria
dos Santos Junior, Maria Angélica Said, Rodrigo Sousa de Albuquerque.
Apenas o Dr. Rodrigo Sousa de Albuquerque está exclusivamente exercendo suas atribuições
na Corregedoria – Geral do MP/MG, pois exerce a função de chefe de gabinete. O Dr. Rodrigo
tomou posse em 18/12/2015.
A atribuição dos Subcorregedores-gerais é a de acompanhar as inspeções/correições e,
durante as mesmas, avaliar as peças produzidas pelos membros. Todos os Subcorregedoresgerais são Procuradores de Justiça. Pela Lei Orgânica do MP de Minas Gerais, o chefe de
gabinete da Corregedoria pode ser um Procurador de Justiça ou um Promotor de Justiça.
Atualmente, a função está sendo ocupada por um Procurador de Justiça que substitui o

Corregedor-geral nas suas ausências. Em não podendo substituir, outro Subcorregedor-geral é
designado para responder pela Corregedoria-geral.

5. Promotores de Justiça Assessores do
Corregedor-Geral
No momento da inspeção, eram os seguintes membros que auxiliavam a CGMP/MG na função
de Promotores de Justiça Assessores do Corregedor-Geral:
5.1 Antônio Henrique Franco Lopes. Assumiu a função em 18/12/2015. É titular da 4ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Ribeirão das Neves – entrância especial; não reside
na comarca de lotação (reside na Comarca de Belo Horizonte, com autorização deferida
pelo Procurador Geral de Justiça); atualmente participa de curso de aperfeiçoamento
(Curso de pós-graduação em Direito Público no Instituto de Educação continuada da PUCMG); não exerce o magistério nem a advocacia; não respondeu nem responde a
procedimento administrativo disciplinar; cumpre expediente das 13h00 às 18h30,
diariamente e das 09h00 às 11h30, 3 vezes por semana.
5.2 Ary Pedrosa Bittencourt. Assumiu a função em 18/12/2015. É titular da 5ª Promotoria de
Justiça de Santa Luzia – entrância especial; não reside na comarca de lotação (reside na
Comarca de Belo Horizonte, com autorização vigente até 07/03/2016); atualmente não
participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia;
respondeu a 02 procedimentos preliminares correicionais e não sofreu sanções; cumpre
expediente diariamente, em período integral.
5.3 Carlos Alberto da Silveira Isoldi Filho. Assumiu a função em 18/12/2015. É Promotor de
Justiça auxiliar – entrância especial; reside na comarca de lotação; atualmente não
participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não
respondeu nem responde a procedimento administrativo disciplinar; cumpre expediente
das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 18h00, diariamente.
5.4 Erika de Fátima Matozinho Ribeiro. Assumiu a função em 18/12/2015. É titular do 28ª
cargo da 2ª Promotoria de Justiça – Juízo de Família – entrância especial; reside na
comarca de lotação; atualmente participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o
magistério nem a advocacia; não respondeu nem responde a procedimento administrativo
disciplinar; cumpre expediente das 09h00 às 18h00, diariamente.
5.5 Gregório Assagra de Almeida. Assumiu a função em 18/12/2015. É titular da 21ª
Promotoria de Justiça – tutela de Fundações – entrância especial; reside na comarca de
lotação; atualmente participa de curso de aperfeiçoamento; exerce o magistério
(Universidade de Itaúna (Fundação Privada). Ainda não está confirmado o horário, mas,

provavelmente, serão 12 horas – 4 horas no mestrado e 8 horas na Graduação); não
exerce a advocacia; não respondeu nem responde a procedimento administrativo
disciplinar; cumpre expediente das 08h00 às 18h00, sendo que em um dia da semana
(geralmente às quintas-feiras) cumpre expediente das 13h00 às 19h30.
5.6 Luis Gustavo de Melo Beltrão. Assumiu a função em 18/12/2015. É titular da 13ª
Promotoria de Justiça – Juízo de Tóxicos – entrância especial; reside na comarca de
lotação; atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério
nem a advocacia; não respondeu nem responde a procedimento administrativo disciplinar;
cumpre expediente das 10h00 às 18h00, diariamente.
5.7 Luciano Luz Badini Martins. Assumiu a função em 18/12/2015. É titular da Promotoria de
Justiça/Vara de Família de Belo Horizonte – entrância especial; reside na comarca de
lotação; atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; exerce o magistério
(Representante do CNMP na Enajud/MJ, ministrando curso de negociação e mediação para
membros e servidores do MP Brasileiro. Carga horária de 4 horas/aula.); não exerce a
advocacia; não respondeu nem responde a procedimento administrativo disciplinar;
cumpre expediente das 10h00 às 19h00, diariamente.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. “Quanto ao tópico Promotores Corregedores, ressalta-se que o
Relatório Preliminar de Inspeção necessita de algumas correções.
A primeira delas diz respeito à própria expressão Promotores Corregedores (p. 6 do RPICN),
pois a expressão utilizada pela Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais
(Lei Complementar Estadual nº 34/1994) é “Promotores de Justiça Assessores do CorregedorGeral” (art. 43). Não obstante a expressão “Promotores Corregedores” seja recorrente em
muitos Ministérios Públicos, observa-se que não há o emprego dessa expressão na legislação
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
Outro ponto muito importante que precisa ser retificado no Relatório Preliminar de Inspeção
diz respeito ao Promotor de Justiça Antônio Henrique Franco Lopes, Assessor do CorregedorGeral. Consta, no Relatório da Corregedoria Nacional (p. 7), que o referido Promotor de Justiça
“[...] respondeu a 02 (dois) a dois procedimentos preliminares correicionais (não informou se
houve sanção)”. Tal informação é inverídica. Não consta dos assentos funcionais do Promotor
de Justiça Antônio Henrique Franco Lopes, perante a Corregedoria-Geral do Ministério Público
do Estado de Minas Gerais, registro de processos disciplinares instaurados ou de penalidade
eventualmente aplicadas. E mais: o mencionado Promotor de Justiça não responde a nenhum
procedimento de cunho correcional.
Em relação ao Promotor de Justiça Gregório Assagra de Almeida, Assessor do CorregedorGeral, também há necessidade de correção das informações dos horários de expediente no
Relatório Preliminar de Inspeção (p. 8), já que, em um dia da semana, geralmente nas quintasfeiras, o referido Assessor não cumpre expediente na parte da manhã, dia em que permanece
na Corregedoria-Geral das 13h às 19h30.

Aguarda-se, assim, a retificação das referidas informações.”
A designação dos membros de primeiro grau que assessoram o Corregedor-Geral foi alterada
de “Promotores Corregedores” para “Promotores de Justiça Assessores do Corregedor-Geral”,
conforme solicitado.
Em relação ao Promotor de Justiça Antônio Henrique Franco Lopes, a informação de que tenha
respondido a dois procedimentos preliminares correcionais já foi retificada. De igual forma, foi
corrigida a informação sobre o horário de expediente relativo ao Promotor de Justiça Gregório
Assagra de Almeida.

6. Estrutura de Pessoal
6.1 Estrutura de pessoal do Órgão: A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do
Minas Gerais possui, em seus quadros, 23 servidores e 1 terceirizada, estando assim
estruturada:
Corregedor-geral, que possui 1 secretária no gabinete, Assessoria do Corregedor-geral que
conta com 1 Procurador de Justiça e 7 Promotores Assessores, 1 Assessoria técnica que
conta com 8 analistas, 1 Secretaria geral que conta com 1 oficial e 1 analista, 1 divisão de
apoio à fiscalização e orientação funcional, que conta com 6 oficiais e 1 Divisão de apoio
administrativo que conta com 6 oficiais. A recepcionista é terceirizada.
A Secretária do Corregedor-geral é a servidora Cássia Vaz de Azevedo Lisboa Marzano. A
Secretaria-geral da Corregedoria é Coordenada pelo servidor Rodrigo Otávio Martins de
Souza e conta também com a servidora Maíra Costa Val Fajardo. A Assessoria Técnica é
composta pelos seguintes servidores: Fabíola de Sousa Cardoso, Adriana Rodrigues Pinto
Coelho Amaral, Denise Viviane dos Santos, Márcia Linhares Frota da Mota, Ramon de Assis
Colen, Marcelo Moreira Ferreira da Silva, Pollyana Vieira Gomes da Silva, Raquel Melo
Antunes Coelho e Alessandra de Souza Santos. A DIAFO (Divisão de apoio à fiscalização e
orientação funcional) é composta pelos seguintes servidores: Gisley Cerqueira
Scapolatempore Bernis, Adalberto Menezes Faria Samora, Elisângela Miguel da Rocha,
Flávia Álvares Guimarães, Kátia Roseli de Souza, Patysie Ximenne Assuncionara
Bergamaschi de Assis, Roberta Juliana Costa Vasconcelos. A DIVAP, por sua vez, é
composta pelos seguintes servidores: Giovanna França Bistene, Coordenadora, Clotilde de
Pádua Vieira,Gleice Renata de Amorim, Paulo da Silva Amaral, Tainara Ferreira Alves. A
recepcionista é a terceirizada Josimara de Oliveira.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. “Em relação às informações sobre a Estrutura de Pessoal
constantes no Relatório Preliminar de Inspeção (p. 09/10), verifica-se que não há
considerações ou sugestões de correções a serem apresentadas.
Contudo, está sendo solicitado à Administração Superior do Ministério Público o aumento do
número de Promotores de Justiça Assessores do Corregedor-Geral, já que o número atual é
muito deficitário, conforme é reconhecido expressamente no Relatório Preliminar de Inspeção
da Corregedoria Nacional.”
A equipe de inspeção constatou que o número de Promotores de Justiça Assessores do
Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no total de sete (07), é
insuficiente para atender à demanda do Corregedoria-Geral, mormente porque a Instituição
conta com 1.017 (um mil e dezessete) membros.

7. Estrutura Física
7.1 Estrutura física. A Corregedoria está localizada no 11º andar do Prédio II Edifício sede do
Ministério Público, dividida em 1 recepção, 4 salas para os servidores, gabinete do
Corregedor, 8 gabinetes dos promotores corregedores e do chefe de gabinete e 1 sala de
reunião conjugada com o gabinete do Corregedor-geral e a secretaria. Existe também 1
sala para arquivo e 1 copa. Cada membro e servidor possui sua própria estação de trabalho
com computador, 2 impressoras para atender toda Corregedoria. 3 analistas (1 de letras, 1
de estatística e 1 de direito) trabalham em casa não tendo, portanto, estação de trabalho.
Os demais 6 Subcorregedores-gerais ficam nos seus próprios gabinetes.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. “Quanto às informações sobre a estrutura física, inseridas no
Relatório Preliminar de Inspeção (p. 10), observa-se que não há sugestões ou propostas de
correções a serem apresentadas.
Observa-se, contudo, que a atual gestão da Corregedoria-Geral do Ministério Público está
pleiteando, junto à Administração Superior do Ministério Público, repita-se, o incremento do
seu quadro pessoal – Servidores e Promotores de Justiça Assessores do Corregedor-Geral – e,
correspondentemente, está também solicitando um espaço maior para melhor garantir o
desempenho mais eficiente do trabalho da Corregedoria-Geral.”

8. Sistemas de Arquivo

8.1 Sistemas de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos). Os procedimentos de
natureza disciplinar (PPC - procedimento preliminar correcional, sindicância e PDA procedimento disciplinar administrativo) são arquivados na própria Corregedoria, por
prazo indeterminado. Existem três salas de arquivo (uma no andar da Corregedoria, para
os documentos mais recentes, e outras duas no térreo, para documentos mais antigos e
procedimentos de natureza disciplinar). Não há tabela de temporalidade e não há estudo
para digitalizar os documentos arquivados. Os documentos estão arquivados pelo número
sequencial e pelo ano de instauração. O Procurador-Geral de Justiça já criou um grupo de
estudo para elaborar a tabela de temporalidade e as regras de descartes de documentos.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. “No que tange às informações que foram inseridas no Relatório
Preliminar de Inspeção a respeito dos Sistemas de Arquivo (p. 10/11), não há sugestões ou
propostas de correções do Relatório a serem apresentadas por esta Corregedoria-Geral.”

9. Estrutura de Tecnologia da Informação
9.1 Estrutura de Tecnologia da Informação: No Ministério Público do Estado de Minas Gerais
existem três sistemas que controlam a atividade-fim: 1) SGDP - Sistema Gerenciador de
Documentos e Procedimentos - é um sistema mais antigo, baseado em servidor, utilizado
apenas na capital, para gerenciar a tramitação interna dos feitos judiciais. Também era
utilizado para o extrajudicial, mas com a implantação do SRU, há previsão de descontinuálo; 2) SRU - Sistema de Registro Único - é um sistema baseado em protocolo WEB, em
linguagem Java, utilizado nas PJs do interior do estado para controlar os procedimentos
extrajudiciais e, tb, os feitos judiciais. Como é o sistema obrigatório para o controle do
extrajudicial em todo o estado, também é utilizado na capital. Este sistema não é obrigado
para o controle dos processos judiciais; e 3) SCDP - Sistema de Controle de Procedimentos
- é o sistema específico de controle da atividade dos Procuradores de Justiça (2º grau). No
âmbito da CGMP/MG, são utilizados dois sistemas: 1) SGDP - Sistema Gerenciador de
Documentos e Procedimentos – cuja função é o registro e movimentação de todos os
procedimentos em tramitação na CG. No caso das sindicâncias e dos processos
administrativos disciplinares, quando são entregues para as respectivas comissões, as
movimentações não são registradas; e 2) SIRCOR - Sistema de Apoio à Corregedoria - cuja
funcionalidade está focada nas informações funcionais dos membros e das Promotorias de
Justiça (cargos, titulares, designados, atribuições, histórico, regularidade do serviço,
correições e inspeções). O SISCOR trabalha com três bases de dados: a base do RH (dados
básicos de cadastro, afastamentos, remoções e promoções etc.), a base do Gabinete do
PGJ (designações) e a base do próprio sistema, restrita à CG e à unidades específicas da
administração superior (superintendência dos órgãos colegiados e a secretaria da
assessoria especial do PGJ). Basicamente, a Secretaria da CG utiliza o SGDP e os
promotores-assessores e os sub-corregedores, o SISCOR. Referido sistema permite emitir

vários relatórios, inclusive a ficha funcional completa dos membros. Os promotoresassessores somente utilizam o SISCOR para consultas. O registro das movimentações e
manifestações fica a cargo da secretaria. A CG dispõe de uma analista de sistema
compartilhada com a superintendência dos órgãos colegiados que auxilia na manutenção e
desenvolvimento dos sistemas informatizados.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. “No Relatório Preliminar de Inspeção, há informação, no que
tange ao tópico Estrutura de Tecnologia da Informação (p. 11/12), que precisa ser corrigida e
outras que necessitam ser inseridas. Na página 11 do Relatório consta que “[...] No caso das
sindicâncias e dos processos administrativos disciplinares, quando são entregues para as
respectivas comissões, as movimentações não são registradas [...]”. Contudo, essa informação
não é correta, pois há sim o registro das sindicâncias e dos processos administrativos
disciplinares quando esses processos são entregues às respectivas comissões. O registro, no
caso, é feito na Secretaria das Comissões (SECPDA). Há o controle das sindicâncias e dos
procedimentos administrativos disciplinares tanto no Sistema Gerenciador de Documentos e
Procedimentos (SGDP) quanto no Sistema de Apoio à Corregedoria (SISCOR), onde constam
todas as movimentações dos feitos e respectivas deliberações.
Há equívoco no Relatório quando insere (p. 11) Procedimento de Controle de Procedimento
(SCDP). Esse procedimento de controle tecnológico não existe na Corregedoria-Geral do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais; portanto, nesse ponto, o Relatório precisa ser
retificado (p. 11).
Convém destacar outra informação importante, que é justamente a referente ao Sistema de
Registro Único (SRU). A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais já
está trabalhando para buscar a uniformização das Tabelas do SRU com as tabelas exigidas pelo
Conselho Nacional do Ministério Público. O comparecimento nesta Corregedoria-Geral do
Promotor de Justiça do Rio Grande do Sul, que assessora a Corregedoria Nacional, foi muito
importante para o trabalho de uniformização e simplificação do SRU (Sistema de Registro
Único).
Foi instaurado Procedimento de Estudo sobre a viabilidade da transferência do controle do
Sistema de Registro Único (SRU) para a Corregedoria-Geral. O procedimento está sendo
conduzido pelo Procurador de Justiça e Chefe de Gabinete da Corregedoria-Geral do Ministério
Público, Doutor Rodrigo Sousa de Albuquerque. As conclusões do estudo serão apresentadas
em meados do mês de março de 2016.”
A informação de que “no caso das sindicâncias e dos processos administrativos disciplinares,
quando são entregues para as respectivas comissões, as movimentações não são registradas”,
foi prestada aos membros da equipe de inspeção pelo servidor coordenador da CorregedoriaGeral. Posteriormente, quando da visita técnica realizada por membro auxiliar da Corregedoria
Nacional (17 e 18/02/2016), foi realizada demonstração, por consulta aleatória ao SISCOR, que
os atos praticados nas sindicâncias e nos procedimentos administrativos disciplinares são
registrados no referido sistema.

Não há o que retificar quanto à informação do uso do Sistema de Controle de Procedimentos –
SCDP. Em nenhum momento se afirmou que tal sistema é utilizado pela Corregedoria-Geral,
apenas, na introdução do tópico, foram enumerados os três sistemas em uso no MP/MG.
Posteriormente se disse que “no âmbito da CGMP/MG, são utilizados dois sistemas”, SGDP e
SISCOR.

10. Procedimentos Disciplinares
10.1 Espécies de procedimentos investigatórios prévios: Procedimento Preliminar
Correicional (PPC), PPA (para servidores) e expediente DIVAP.
10.2 Espécies de procedimentos disciplinares: Sindicância e PDA
O processo disciplinar administrativo está regulado pela Lei Complementar Estadual 34, de
12 de setembro de 1994 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais),
nos artigos 227 e seguintes, estabelecendo-se a sindicância e o procedimento disciplinar
administrativo para os fins de aplicação de penalidade.
A sindicância tem por finalidade aplicação da pena de advertência, podendo instruir,
quando for o caso, o procedimento disciplinar administrativo. O prazo de conclusão é de
30 dias, admitindo-se uma prorrogação.
O procedimento disciplinar administrativo será instaurado para a aplicação das demais
penalidades previstas na lei.
O artigo 231 da mesma norma prevê que a Corregedoria-Geral do Ministério Público
regulamentará o processo administrativo disciplinar. O Ato CGMP n.3, de 20 de outubro de
2014, dispõe sobre o regulamento do processo disciplinar administrativo e, em seu artigo
3º, estabelece que as representações serão autuadas como Procedimento Preliminar
Correicional. Não há previsão de prazo para a conclusão da apuração.
Durante os trabalhos de inspeção, observou-se grande número de procedimentos
preliminares correicionais em tramitação, que perduram por longo prazo, para a execução
de diversas diligências, muitas vezes ampliando-se o objeto original de investigação, sem
aparente objetividade. Os autos dos PPCs em sua maioria são constituídos por inúmeros
volumes e apensos, com farta documentação, o que dificulta sobremaneira o manuseio e a
compreensão do apurado.

10.3 Sistema de controle interno sobre as decisões disciplinares e aplicação de penalidade:
Não há recurso de arquivamento determinado pelo Corregedor-geral em PPC mas existe a
cientificação do reclamante. Não há previsão legal contra decisão do Corregedor-geral pela

instauração de sindicância ou PDA (procedimento disciplinar administrativo). O
Procurador-geral tem atribuição para decidir e aplicar as penas de advertência (no bojo de
uma sindicância) e censura (no bojo de um PDA). Ao CSMP compete julgar os PDAs cujas
penalidades importem em remoção compulsória e disponibilidade. De todas essas
decisões (procedência ou improcedência) cabe recurso para a Câmara de Procuradores
(equivalente ao Órgão especial dos Procuradores de Justiça).
10.4

Observações:
a) As informações relativas à análise dos procedimentos disciplinares consta de
relatório em anexo, em razão de sua extensão.
b) Foram solicitadas ao Procurador-Geral de Justiça mídias eletrônicas contendo
cópia digitalizada de procedimentos disciplinares em andamento contra membros.
Mídias seguem em anexo.
c) Existe um procedimento disciplinar denominado “Expediente DIVAP”. Referido
expediente é instaurado em decorrência de correições para acompanhar atraso no
serviço, em decorrência de reclamação na Ouvidoria do MP, Disque Direitos
Humanos, Secretaria de Políticas para Mulheres, de outros órgãos, atraso de
serviços (comunicados subscritos por promotores e juízes), documentos avulsos e
também expedientes genéricos, anônimos que demandam decisão simplificada do
próprio corregedor, de pronto arquivamento. Tal expediente não encontra-se
formalizado em regimento interno, resolução ou provimento.
d) Existe um outro expediente denominado “PrOF” que é utilizado para orientação
funcional do membro. É normalmente instaurado a partir de uma consulta feita
pelo próprio membro. Dos procedimentos disciplinares, o único que encontra-se
formalmente regulamentado é o PPC (Procedimento preliminar correicional) no
ato CGMP nº 03/2014.
e) Por fim, existe um expediente denominado PAI (procedimento administrativo
interno) que é instaurado por despacho do Corrregedor-geral com caráter residual
em relação ao PPC e PrOF.
f) Os procedimentos de apuração dos ilícitos funcionais são extremamente
volumosos, resultado de reiteradas determinações para a juntada da íntegra de
procedimentos administrativos e judicias ligados à notícia inicial - não raras vezes,
providência desnecessária. Ademais, diligências sucessivas sem qualquer
objetividade acabam por ampliar o foco principal da apuração e por gerar uma
burocratização excessiva, procrastinando a conclusão dos feitos disciplinares.
g) É comum que as portarias de PDA sejam muito extensas, com apreciações
subjetivas e valoração das provas (espelhando, em muitos casos, o próprio parecer
final da assessoria). Como peça inaugural de processo disciplinar, referidos
portarias devem ser claras e objetivas na imputação.
h) Há necessidade de determinar o atendimento integral da Resolução CNMP nº
68/2011.
i) Que seja organizado núcleo para cumprimento e fiscalização das diligências e
medidas determinadas pela Corregedoria-Geral do MP/MG.
j) Que seja instaurado procedimento de monitoramento para supervisionar o
equacionamento do alto volume de expedientes em tramitação perante a

CCMP/MG, máxime ante a existência de inúmeros casos que podem ser
arquivados ou que não reclamam a intervenção da Corregedoria.
k) Aparentemente, em alguns casos que versam sobre omissão, inércia, diligência e
ausência a audiências, remanesceu a impressão de que a Corregedoria tenta
buscar um retrato global da atuação do investigado, possivelmente para averiguar
se se trata ou não de fato isolado tendo em conta o conjunto da atuação, mas não
consegue reunir tais informações com celeridade, vindo a prescrever a persecução
administrativa relativa à falta funcional inicialmente noticiada.

10.5 Procedimentos Disciplinares analisados:
Foram analisados os seguintes procedimentos disciplinares, sendo que a equipe de
inspeção entendeu por especificar melhor as constatações realizadas nos seguintes
procedimentos:
1 – Número de registro e classe:

Procedimento Preliminar
199/2014-CGMG

Nome do investigado:

Roger Silva Aguiar, Promotor de Justiça da
Comarca de Santos Dumont/MG.

Objeto:

Possível omissão na tutela de direitos do idoso.

Data dos fatos:

05 de setembro de 2013.

Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:
Data da instauração:

dos

fatos

Correicional

nº

pela 07 de janeiro de 2014.

12 de setembro de 2014.

Principais andamentos processuais: A notícia sobre o possível ilícito funcional foi endereçada à
Ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais em 30 de dezembro de 2014 (fl. 04). Segundo
espelho eletrônico, o fato foi reportado à Corregedoria-Geral em 07 de janeiro de 2014 (fl. 04
verso). A instauração do PPC na Corregedoria-Geral se deu em 12 de setembro de 2014 (fl. 02) e o
arquivamento em 10 de fevereiro de 2015 (fl. 409). Houve solicitação para pronunciamento do
Promotor de Justiça em 21 de agosto de 2014 (fl. 43) e em 01 de setembro de 2014 (fl. 71) Ofícios nº 3324/2014 e nº 3478/2014. Cópia do procedimento foi remetido ao Conselho Nacional
do Ministério Público em 16 de março de 2015 (fl. 438). Atualmente, o feito aguarda decisão no
órgão nacional - dada a comunicação do fato pelo próprio reclamante e pela CGMP/MG (fl. 553).
Constatação: A atuação da Corregedoria-Geral foi suficiente, conforme apontado na decisão
proferida pela Corregedoria Nacional (fl. 545). Todavia, a assessoria da Corregedoria-Geral
apontou que a questão somente foi remetida para análise em 18 de setembro de 2014 - quando,
efetivamente, o ilícito já estaria prescrito (fl. 405). Ocorre que a comunicação inicial do suposto
ilícito funcional aportou na Ouvidoria em 30 de dezembro de 2013 e foi repassada à
Corregedoria-Geral já em 07 de janeiro de 2014. Portanto, sem embargo dos pedidos de
informações feitos em 21 de agosto de 2014 e em 01 de setembro de 2014, houve demora para o

conhecimento dos fatos pela assessoria da Corregedoria (mais de 08 meses), situação que se
agrava diante do prazo prescricional de 01 ano previsto em lei.
Observações:

-

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: A atuação da Corregedoria-Geral foi
suficiente, conforme apontado na decisão proferida pela Corregedoria Nacional (fl. 545). Todavia,
a assessoria da Corregedoria-Geral apontou que a questão somente foi remetida para análise em
18 de setembro de 2014 - quando, efetivamente, o ilícito já estaria prescrito (fl. 405). Ocorre que
a comunicação inicial do suposto ilícito funcional aportou na Ouvidoria em 30 de dezembro de
2013 e foi repassada à Corregedoria-Geral já em 07 de janeiro de 2014. Portanto, sem embargo
dos pedidos de informações feitos em 21 de agosto de 2014 e em 01 de setembro de 2014,
houve demora para o conhecimento dos fatos pela assessoria da Corregedoria (mais de 08
meses), situação que se agrava diante do prazo prescricional de 01 ano previsto em lei.

2 – Número de registro e classe:

Portaria nº 32/2013 - Inspeção Extraordinária
(vinculada aos Procedimentos Preliminares
Correcionais nº 136/2013, nº 188/2013 e
Procedimento Disciplinar Administrativo nº
44/2015).

Nome do investigado:

Ílio Jefferson Antunes de Souza, da Promotor
de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Bocaiúva.

Objeto:

Inércia em investigações
interesses difusos.

Data dos fatos:

Faltas supostamente perpetradas nos anos de
2012, 2013 e 2014.

Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:
Data da instauração:

dos

fatos

pela CG: 17.03.14
Extraordinária).

sobre lesão

(realização

da

a

Inspeção

04.12.13 (Portaria nº 32/2013).

Principais andamentos processuais: Portaria publicada em 04 de dezembro de 2013 (fl. 02);
Inspeção Extraordinária realizada em 17 de março de 2014 (fl. 04); requisição de informações ao
Promotor de Justiça inspecionado em 09.04.14 e em 19.05.14 (fl. 59); informações prestadas em
23 de junho de 2014 (fl. 74); parecer final oferecido em 09 de setembro de 2015 (fl. 193);
acolhimento pelo Corregedor-Geral em 17 de setembro de 2015 (fl. 194).
Constatação: O parecer final no procedimento de Inspeção Extraordinária é minucioso no

apontamento dos ilícitos funcionais perpetrados pelo Promotor de Justiça Ílio Jefferson Antunes
de Souza. Contudo, a movimentação processual foi demorada, na medida em que, desde a notícia
inicial dos fatos - que remontam ao ano de 2012, 2013 e 2014, decorreram 03 anos para a
instauração do PDA (conforme decisão final proferida em 17 de setembro de 2015. A título
exemplificativo, decorreu mais de três meses para manifestação inicial do Promotor de Justiça
sobre o ato da inspeção (fl. 04 e 74) e cerca de 01 ano entre duas manifestações da assessoria,
intercalada por única diligência da secretaria (fl. 88 e 108 verso).
Observações: o processo disciplinar administrativo foi instaurado em 17.09.15, estando,
atualmente, em fase final da instrução.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: a) recomendação para aperfeiçoar controle
da tramitação dos procedimentos na Corregedoria-Geral, evitando-se hiatos na prática de atos
processuais (ainda que com pequenos atrasos, mas que, na soma, representam significativo
comprometimento da apuração); b) recomendação para evitar, nas notificações de testemunhas,
o emprego da expressão "convite" para notificar testemunhas em PDA.

3 – Número de registro e classe:

Procedimento Preliminar Correcional nº
137/2012, nº 234/2012 e nº 233/2012;
Inspeção Extraordinária nº 26/2012; e PDA nº
55/2015.

Nome do investigado:

Hamilton Pires Ribeiro, Promotor de Justiça.

Objeto:

Investigação
funcionais.

Data dos fatos:

Ano de 2012

Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:

dos

fatos

de

supostos

nove

ilícitos

pela A partir de 26/03/2012

Data da instauração:

Vide constatação

Principais andamentos processuais:

Vide constatação

Constatação: os cinco feitos anteditos formam um conjunto complexo de procedimentos que são
referidos na manifestação da assessoria da Corregedoria-Geral anexada no PPC 233/2012 (fl.
659/855), acolhida pelo Corregedor-Geral. A despeito de decorridos quase 04 anos desde as
notícias iniciais, ainda não houve um desfecho de todas as situações noticiadas. Em que pese o
exaustivo antes citado (com 399 páginas), a investigação conjunta de diversas denúncias tornou o
procedimento extremamente abrangente e, por conseguinte, de difícil conclusão.
Observações:

-

Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: a) dada a complexidade dos fatos, é mister
analisar na Corregedoria Nacional, a partir dos fundamentos indicados pela assessoria, a
pertinência dos motivos indicados para o arquivamento parcial de ilícitos (em especial, a demora
na tramitação do feito com a reunião de todos os expedientes e reflexos em prescrição); b) no
PPC nº 233/2012 é mister esclarecer a razão da paralisação de uma das notícias, de 21.06.12 até
07.01.14, sob a responsabilidade do assessor Dr. Edson Firmino de Paula; e c) é mister averiguar
se o fato apontado na portaria que deu início ao PDA nº 55/2015 é, de fato, caso para apenas
uma censura.

4 – Número de registro e classe:

Procedimento
273/2011.

Nome do investigado:

Responsáveis pela Promotoria de Justiça de São
João do Paraíso.

Objeto:

Atraso processual.

Data dos fatos:

Anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.

Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:
Data da instauração:

dos

fatos

Preliminar

Correcional

nº

pela 11/08/2011

06/10/2011

Principais andamentos processuais: o procedimento foi instaurado em 06/10/2011 e, na
sequência, foram feitas sucessivas comunicações do Juízo da Comarca de São João do Paraíso até
o ano de 2015. Arquivamento determinado em 08.07.2013. Renovada a comunicação dos atrasos
em 02/08/2013 pelo órgão jurisdicional e retomada da tramitação do feito em 22/08/2013.
Constatação: situação crítica de atrasos na Promotoria de Justiça de São João do Paraíso, que
remonta ao ano de 2011 - dada a possível dificuldade de provimento permanente da titularidade
do cargo de membro do Ministério Público na localidade. Todavia, havia a designação
concomitante de outros membros da Instituição para atendimento cumulativo da unidade
ministerial (fl. 144 e 294). Não houve, a despeito do extenso período, investigação da
Corregedoria-Geral para averiguar as razões do acúmulo de processos e, portanto, se, de fato, a
cumulação por outros membros designados efetivamente impedia a regularização dos serviços.
Situações de gravidade perduraram por longos prazos - como, por exemplo, processo de adoção
com destituição do poder familiar paralisado por 349 dias (fl. 14), notícia de 800 feitos em atraso
(fl. 147) e processo em atraso por 732 dias (fl. 94).
Observações:

-

Sugestão de providências da CN: a) realização de inspeção pela Corregedoria Nacional na
localidade e/ou instauração de reclamação disciplinar na Corregedoria Nacional para apurar as
responsabilidades; b) necessidade de determinar à Corregedoria-Geral que monitore os atrasos
remanescentes e exerça fiscalização para a regularização dos serviços; e c) necessidade de instar

a Procuradoria-Geral de Justiça para se manifestar sobre o reforço no atendimento da Comarca,
porquanto a situação já perdura desde 2011.

5 – Número de registro e classe:

Procedimento Disciplinar Administrativo nº
53/2015.

Nome do investigado:

Deise Cristina Vieira, Promotora de Justiça de
Varginha.

Objeto:

Graves violações nos deveres do cargo.

Data dos fatos:

A partir do ano de 2008

Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:

dos

Data da instauração:

fatos

pela Ano de 2012

11/11/2015

Principais andamentos processuais: processo disciplinar administrativo instaurado em
11/11/2015, ato do PGJ designando comissão em 23.11.15 e declinação de um dos membros da
composição da comissão em 09.12.15.
Constatação: com fatos graves e complexos - que ensejou, inclusive, a proposição de
disponibilidade compulsória, o processo disciplinar administrativo, a despeito de decorridos
quase 03 meses desde a portaria inicial, ainda não dispõe de comissão formada para a condução
do feito.
Observações:

-

Sugestão de providências da CN: a) determinação para a agilização da tramitação, porquanto já
expirado o prazo para a conclusão do PDA sem sequer ter sido constituída a comissão; b)
recomendação para que as portarias de instauração de PDA contenham imputações diretas e
objetivas - evitando-se o quanto possível, como no processo analisado, peças inaugurais de 75
páginas.

6 – Número de registro e classe:

Procedimento
240/2015.

Preliminar

Correcional

nº

Nome do investigado:

Flávio Cesar de Almeida Santos, Promotor de
Justiça.

Objeto:

Omissão nos deveres do cargo / proteção de
autoridade investigada.

Data dos fatos:

Ano de 2015

Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:

dos

Data da instauração:

fatos

pela 05/10/2015

15/10/2015

Principais andamentos processuais: procedimento instaurado em 15/10/2015, com apreciações
pela assessoria em 16.10.15, 19.10.15 e 01.01.16. Feito ainda em tramitação.
Constatação: notícia inicial sem a indicação de fatos concretos em relação a membros do
Ministério Público. Superficial referência em relação ao Promotor de Justiça Flavio Cesar de
Almeida Ramos, dando conta acerca de suposta omissão e proteção a autoridade responsável por
ilícitos - inclusive, criminais. Em manifestação preliminar da assessoria, foi determinado à
secretaria que certificasse "todos os expedientes judiciais e extrajudiciais em que, formalmente e
a qualquer título, figure como interessado, no âmbito da Comarca de Paraopeba, o Sr. Marcelo
Carvalho da Silva" (fl. 06). Na sequência, com a informação da secretaria, foi proposto pelo
Promotor de Justiça Henry Wagner Vasconcelos de Castro, assessor da Corregedoria-Geral,
expedir ofício à Promotora de Justiça Luciana Perpetua Correa com a solicitação de que
remetesse "integrais fotocópias" de 61 feitos.
Observações: o feito, ainda em fase inicial, exemplifica o risco de não efetividade vislumbrada na
apuração de outros procedimentos em trâmite na Corregedoria-Geral, decorrência da demasiada
ampliação dos objetos da investigação (tornando os feitos complexos e com tramitação lenta).
Sugestão de providências da CN: a) recomendar objetividade nas investigações, com foco no
ilícito inicialmente declinado.

7 – Número de registro e classe:

Procedimento
245/2011.

Preliminar

Correcional

nº

Nome do investigado:

Promotor de Justiça Cláudio Ferreira de Oliveira
Filho.

Objeto: Apurar atuação do referido Promotor de Justiça nos autos de Inquérito Policial n.º
0005784-21.2013.8.13.0177, tendo em vista que houve pedido de arquivamento (fls. 27/28) em
relação ao investigado Murilo Carneiro Junqueira (médico). Suma dos fatos: trata-se da morte de
um neonato no hospital de Conceição do Rio Verde (MG), sendo registrado B.O. por suposta
omissão de socorro da parturiente, que acarretou o óbito do neonato. O Promotor de justiça
referido encaminhou cópia dos autos do IP à Procuradoria de Justiça a fim de apurar a conduta do
Prefeito Municipal em relação ao caso, bem como promoveu o arquivamento com relação ao
médico (Murilo), por suposta ausência de elementos mínimos para oferecimento de denúncia,
pois o médico não estaria de sobreaviso na data. Foi homologado judicialmente o arquivamento.
Ocorre que, em Despacho de fl. 36/39, a Procuradora de Justiça que analisou os autos por ter
atribuição no combate aos crimes praticados por agentes políticos municipais, diante de terem
sido colacionados outros elementos de prova documental, determinou a remessa dos autos à
Promotoria de origem (Conceição do Rio Verde) para conhecimento e adoção das providências
pertinentes. Ademais, oficiou à Corregedoria-Geral para apurar a conduta do Promotor natural.

Posteriormente, foi ajuizada ação penal por membro diverso, esta atualmente em tramitação
(fase de alegações finais), autos em anexo.
Data dos fatos:
Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:

03/06/2013
dos

Data da instauração:

fatos

pela 21 de outubro de 2013, Ofício n.º 1609/2013,
de lavra da Dra. Elba Rondino, Procuradora de
Justiça.
14/11/2013

Principais andamentos processuais: Em 1.º de novembro de 2013 foi remetido cópia ao Promotor
de Justiça, Dr. Cláudio Ferreira de Oliveira Filho para manifestação. Em 02/02/2013, aportou a
manifestação do membro referido, alegando, em síntese, que agiu baseado nas provas dos autos
e no seu entendimento jurídico sobre o fato em testilha (independência funcional). Juntou
documentos, dentre os quais denúncias de sua lavra em desfavor do médico investigado (Murilo
Carneiro Junqueira). Após o anteriormente relatado, verifica-se que o presente procedimento de lá para cá - apresenta pouca resolutividade, limitando-se a expedição de inúmeros ofícios aos
membros, solicitando informações acerca do andamento da ação penal referente ao caso. Notase pouca resolutividade instrutória, apesar do longo curso temporal de tramitação correicional
(os fatos datam de 03 de junho de 2013).
Constatação:

Vide item anterior

Observações:

Vide item anterior

Sugestão de providências da CN: expedir recomendação/determinação a fim de que seja
empenhada maior resolutividade ao feito em testilha, que se arrasta por longa data, mesmo já
havendo elementos suficientes para a adoção de um posicionamento conclusivo a cargo da
Corregedoria-Geral local.

8– Número de registro e classe:

Procedimento
212/2015

Preliminar

Nome do investigado:

Promotor Flávio Silva Júnior

Correcional

nº

Objeto: Representação de taxistas que teriam acionado a Promotoria de Justiça de Ibirité, na
data de 18 de agosto de 2014, solicitando atuação ministerial em relação ao transporte
clandestino na localidade. Narram que, além de não terem conseguido atendimento pessoal pelo
Promotor de Justiça, este não atuou com a diligência necessária no caso, mantendo-se inerte.

Data dos fatos:

18/08/2014

Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:

dos

fatos

pela 25/08/2015

Data da instauração:

28/08/2015

Principais andamentos processuais: Foram solicitadas informações a todos os Promotores da
Comarca referida; em 25 de setembro de 2015 aportaram as informações do investigado;
aduzindo que houve atuação adequada no caso, juntando documentos. Após, não ocorreram
movimentações relevantes.
Constatação: Verifica-se que, apesar de a representação ter sido dirigida especificamente à
atuação de Promotor de Justiça individualizado, qual seja, Dr. Flávio da Silva Júnior (4.ª
Promotoria de Justiça), foram oficiados todos os Promotores da Comarca de Ibirité, o que
acarreta um nítido - e inoportuno - retardamento no feito. Outrossim, apesar de a resposta do
investigado ter aportado em 25 de setembro de 2015, de lá para cá não houve nenhuma
deliberação ou andamento no feito preliminar.
Observações:

-

Sugestão de providências da CN: Recomendação de maior resolutividade e efetividade nos
procedimentos preliminares, bem como evitar notificações desnecessárias que possam retardar
o feito, sem, em contrapartida, trazerem avanços significativos à instrução ou informações
efetivamente relevantes.

9– Número de registro e classe:

Procedimento
271/2015.

Preliminar

Correcional

nº

Nome do investigado:

Promotora de Justiça Natália Salomão de Pinho

Objeto:

Procedimento aberto em razão de Correição
Ordinária realizada na Comarca de Lima Duarte
a fim de apurar a atuação extrajudicial
insuficiente da referida Promotora de Justiça.

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

dos

fatos

pela

10/11/2015

Principais andamentos processuais: foi expedida notificação para a investigada em 23/11/2015 a
fim de que apresentasse suas justificativas.

Constatação: REGULAR

Observações:

-

Sugestão de providências da CN: Incluir a Promotoria titularizada pela Promotora de Justiça
mencionada entre aquelas que serão inspecionadas, por ocasião da inspeção-geral da
Corregedoria Nacional, já devidamente aprazada para o mês de junho do corrente ano.

10 – Número de registro e classe:

Procedimento
038/2015.

Preliminar

Correcional

Nome do investigado:

Promotora de Justiça Marise Alves da Silva

nº

Objeto: Notícia do Disque Direitos Humanos sobre suposta atuação negligente da Promotora de
Justiça em caso envolvendo adolescente em situação de risco e agressão pela madrasta.
Data dos fatos:
Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:

11/11/2014
dos

Data da instauração:

fatos

pela 25/11/2014

25/11/2014

Principais andamentos processuais: Notificação da investigada para prestar informações; em
29/12/2014 aportaram as informações e alegações de excesso de trabalho na 2.ª Promotoria de
Sabará, solicitou dilação prazal para responder com maior acuidade, tendo em vista que estava
em plena época de recesso; despacho requisitando informações adicionais em 02 de março de
2015; em 10.04.2015 aportaram os documentos solicitados; novo despacho de impulsionamento
exarado em 22 de abril de 2015, outros despachos foram proferidos (sem efetiva resolutividade),
sendo o último lançado em 28 de julho de 2015, cumprido em 31 de julho de 2015, conforme
certidão fl. 207, resultando no apensamento do presente PPC nos autos de número 97/2015 –
CGMP.
Constatação : Não houve movimentação posterior.
Observações:

-

Sugestão de providências da CN: Recomenda-se proceder a efetiva análise do caso posto à
apreciação com posicionamento conclusivo a cargo da Corregedoria local.

11 – Número de registro e classe:

Procedimento Administrativo Interno – PAI n.º
147/2015

Nome do investigado:

Geraldo Ferreira da Silva e Elisabeth Cristina
dos Reis Villa, Promotores de Justiça.

Objeto: Os Promotores de Justiça acima identificados integram os quadros associativos de um

instituto denominado Acorde.
Data dos fatos:
Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:

dos

fatos

pela 03/06/2015

Data da instauração:

10/06/2015

Principais andamentos processuais:

-

Constatação: Apesar de ter sido cadastrado como PAI, verifica-se que é necessária uma
investigação mais acurada acerca da natureza das atividades dos membros referidos no âmbito
de suas funções relacionadas ao Instituto Acorde, pois, teoricamente, pode ter alguma
repercussão disciplinar em razão das vedações impostas pelo regime jurídico do Ministério
Público.
Observações:

-

Sugestão de providências da CN: Recomenda-se uma análise mais acurada da questão pela
equipe da Corregedoria Nacional, motivo pelo qual se faz salutar a digitalização completa dos
autos.

12 – Número de registro e classe:

Procedimento
258/2015

Preliminar

Correicional

n.º

Nome do investigado:

Promotora de Justiça Andréa Cristina Caldas
Santiago

Objeto: Representação proposta pelo Sr. ELENIZÍO BARRETO FERREIRA, informando uma suposta
atuação deficiente da Promotora de Justiça em relação a uma notícia de fato envolvendo um
suposto ilícito praticado pelo Delegado de Polícia Giovanni Armorino da Silva (fl. 03). Outrossim,
houve um aditamento à representação (fls. 65/69) informando que a Promotora de Justiça
referida não compareceu a atos judiciais mesmo devidamente intimada, bem como firmou
termos de audiências em que não compareceu. O Representante juntou farta documentação.
Data dos fatos:
Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:
Data da instauração:

Setembro de 2015 (com relação as audiências)
dos

fatos

pela Setembro de 2015 (com relação as audiências)

Setembro de 2015 (com relação as audiências)

Principais andamentos processuais: Após o processamento da representação (e aditamento

anteriormente referido), bem como depois de serem colhidas manifestações da Promotora de
Justiça investigada (que carreou inúmeros documentos), houve manifestação do Douto Membro
auxiliar da Corregedoria local pelo arquivamento dos autos (fls. 235/237), devidamente acolhida
pelo Exmo. Corregedor-Geral em 27 de janeiro de 2016, à fl. 238.
Constatação: Nas razões de arquivamento, foi aduzido, em suma: com relação à suposta inércia
da atuação no que tange as providências relacionadas ao possível crime cometido pelo Delegado,
foi comprovada atuação suficiente da RMP, que requisitou a apuração no âmbito da
Corregedoria da Polícia Civil, tendo sido instaurada investigação própria, concluindo pela não
ocorrência de ilícito. De outra banda, com relação a suposta ausência da Promotora em atos
judiciais, mesmo devidamente intimada, bem como possível assinatura de termos de audiências
sem que efetivamente tenha participado dos atos, ainda que a Douta Corregedoria local tenha se
debruçado sobre o fato, impossível não notar que efetivamente houve faltas da Promotora aos
atos judiciais aprazados, ademais, chama atenção os documentos de fls. 168 e 171, sendo o
primeiro termo de audiência com a assinatura da RMP e o segundo, declaração do Magistrado
que a Promotora não estava presente ao ato e assinou posteriormente, sendo assim, há indícios
claros de falta funcional, a qual deverá ser melhor analisada no âmbito da Corregedoria Nacional.
Observações:

-

Sugestão de providências da CN: Sugiro a instauração de Reclamação Disciplinar no âmbito da
Corregedoria Nacional a fim de apurar suposta falta funcional.

13 – Número de registro e classe:

PDA 60/2015

Nome do investigado:

Luciano Sotero Santiago

Objeto: notícia de descumprimento do dever legal de zelar pelo prestígio da Justiça, por suas
prerrogativas e pela dignidade de suas funções.
Data dos fatos:
Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:

22/04/2014
dos

fatos

pela

Data da instauração:
Principais andamentos processuais:
Constatação:
Observações: Existe Reclamação Disciplinar instaurada na Corregedoria Nacional para
acompanhamento do PDA.
Sugestão de providências da CN:

14 – Número de registro e classe:

PDA 44/2015

Nome do investigado:

Ílio Jefferson Antunes de Sousa

Objeto: ausência de impulso regular em procedimentos extrajudiciais; procedimento funcional
incompatível com o desempenho das atribuições do cargo; ausências ao trabalho.
Data dos fatos:
Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:

17/03/2014
dos

fatos

pela 17/03/2014 (data da inspeção extraordinária)

Data da instauração:

19/09/2015

Principais andamentos processuais:
24/09/2015- designação da comissão processante pelo PGJ.
06/10/2015- notificação do processado.
13/11/2015- apresentada defesa preliminar.
16/11/2015 - Manifestação da Corregedoria-Geral sobre a defesa preliminar.
14/12/2015 – Audiência de inquirição de testemunhas.
15/01/2016- nova audiência para inquirição de testemunhas.

15 – Número de registro e classe:

PDA 13/2015

Nome do investigado:

Silvânia Costa

Objeto: Ausência de atuação extrajudicial na Comarca de Monte Alegre de Minas.
Data dos fatos:
Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:

A partir de 2007
dos

Data da instauração:

fatos

pela 2007 e anos seguintes, por ocasião das
correições ordinárias.
04/05/2015

Principais andamentos processuais:
19/05/2015 – designação da comissão processante.
10/06/2015 – defesa preliminar (arroladas 23 testemunhas).
17/08/2015 – despacho de um dos membros da comissão processante, declinando da nomeação.

18/08/2015 – autos conclusos ao PGJ Adjunto Jurídico.
20/01/2016 – despacho do Procurador-Geral Adjunto designando novo membro para a comissão.
Constatação: O PDA permaneceu sem andamento no período de 18/08/2015 a 20/01/2016. A
Defesa arrolou número aparentemente excessivo de testemunhas, o que pode procrastinar a
instrução.
Observações:
Sugestão de providências da CN:
1- Instaurar Reclamação Disciplinar na Corregedoria Nacional para acompanhamento.
2- Realizar inspeção no ofício titularizado pela Promotora de Justiça, por ocasião da inspeção
geral no MP-MG.

16 – Número de registro e classe:

PPC 208/2015

Nome do investigado:

Promotor de Justiça André Luis Garcia de Pinho

Objeto: representação subscrita por jornalista e Secretário Municipal, em razão de suposta
entrevista concedida pelo representado, atribuindo ao representante ser integrante de uma
quadrilha que desvia verbas municipais.
Data dos fatos:
Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:

01/06/2015
dos

Data da instauração:

fatos

pela 10/08/2015

12/08/2015

Principais andamentos processuais:
25/09/2015 – determinada diligência à secretaria da Corregedoria-Geral.
16/10/2015 – juntada da transcrição de mídia elaborada pelo CAOCRIMO.
20/11/2015 – notificação do representado para apresentar informações.
16/12/2015- juntadas as informações prestadas pelo representado.
19/01/2016 – despacho do Promotor de Justiça Assessor do Corregedor-Geral, designando
oitivas.
Constatação:
Observações: O Procedimento Preliminar Correicional está previsto no artigo 3º do Ato CGMP n.

3, de 20 de outubro de 2014, porém não há regulamentação do prazo de encerramento.
Sugestão de providências da CN: Expedir determinação à Corregedoria-Geral, para alteração do
Ato CGMP n. 3, de 20 de outubro de 2014, de forma a se estipular prazo de conclusão do
Procedimento Preliminar Correicional (PPC).

17 – Número de registro e classe:

PDA 56/2015

Nome do investigado:

Promotor de Justiça Marcus
Valério costa Cohen

Objeto: suposta violação do dever legal de se declarar suspeito em Procedimento Preparatório.
Entre
20/09/2011
17/09/2014

Data dos fatos:

e

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

11/12/2015

18 – Número de registro e classe:

PDA 55/2015

Nome do investigado:

Promotor
de
Justiça
Hamilton Pires Ribeiro

Objeto: suposto exercício irregular de cargo de diretoria executiva de associação.
Entre
16/12/2011
04/06/2014.

Data dos fatos:

e

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

11/12/2015

19 – Número de registro e classe:

Sindicância 12/2015

Nome do investigado:

Promotora de Justiça Marise Alves da Silva.

Objeto: suposto descumprimento do dever legal de tratar com urbanidade as pessoas com quem
se relaciona no exercício da função.
Data dos fatos:
Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:

28/04/2014
dos

fatos

pela

Data da instauração:

24/04/2015

Principais andamentos processuais:
Constatação:
Observações: Tramita na Corregedoria Nacional a RD 1573/2014 para acompanhamento da
sindicância em questão.

20 – Número de registro e classe:

PPC 110/2014

Nome do investigado:

Promotora de Justiça Mariana Cristina Diniz
dos Santos e Promotora de Justiça Graziela
Gonçalves Rodrigues.

Objeto: Suposta irregularidade no exercício do controle externo da atividade policial.

21 – Número de registro e classe:

PDA 14/2014

Nome do investigado:

Promotora de Justiça Mônica Sofia Pinto
Henriques da Silva

Objeto: notícia de procedimento incompatível com o desempenho das atribuições do cargo
consistente em deixar de comparecer às audiências preliminares realizadas no Centro Integrado
de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato infracional, e em subscrever os termos
posteriormente, como se houvesse comparecido.
Data dos fatos:
Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:
Data da instauração:

21/04/2013
dos

fatos

pela 07/08/2013

Instauração do PPC 171/2013 em 07/08/2013.
Instauração do PDA em 02/07/2014.

Principais andamentos processuais: PDA arquivado sem aplicação de penalidade, em virtude da
decisão do Procurador-Geral de Justiça em 05/03/2015. Na ocasião, entendeu ser o caso de
aplicação de advertência, mas reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa.
Constatação:
Observações: 1- Os fatos supostamente praticados pela Promotora de Justiça em tese podem
caracterizar a prática de infração funcional sujeita à pena de censura (artigo 212, inciso II, da Lei
Complementar 34/94 – procedimento incompatível com o desempenho das atribuições do
cargo), como previsto na portaria inaugural, de forma que a prescrição da pretensão punitiva

administrativa pode ainda não ter se ocorrido.
2- Observar o exíguo prazo para apresentação da revisão, considerando a data da decisão de
arquivamento.
3- Solicitada cópia digitalizada dos autos.

Sugestão de providências da CN: Instaurar Reclamação Disciplinar para analisar a possibilidade de
ajuizamento de revisão de procedimento administrativo disciplinar.

22 – Número de registro e classe:

PPC 267/2015

Nome do investigado:

Marina Brandão Povoa e outros

Objeto: Apurar eventual omissão na tomada de providências com relação a criança em situação
de risco
Suposta omissão
29/09/2015

Data dos fatos:

Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:
Data da instauração:

dos

fatos

entre

04/04/2011

a

pela 20/10/2015

22/10/2015

Principais andamentos processuais: Foram colhidas informações de alguns dos Promotores que
atuaram junto à Promotoria de Justiça que tinha atribuição sobre o caso, estando a reclamação
disciplinar, atualmente, aguardando a solicitação de informações à Promotora de Justiça, Dra.
Marina Brandão Povoa, que está em licença maternidade.
Constatação: Houve determinação da suspensão da tramitação do feito até o dia 23/05/2016,
data em que a aludida Promotora retorna de licença.
Observações:

-

Sugestão de providências da CN: O fato de a Promotora de Justiça estar em gozo de licença
maternidade não impede que lhe sejam solicitadas informações, de modo que a suspensão da
tramitação não parece razoável, mesmo porque a licença não é causa suspensiva ou interruptiva
da prescrição.
Assim, sugere-se seja de imediato solicitada informação à referida Promotora de Justiça, com o
consequente impulso do caso.
Considerando a gravidade do fato, máxime ante a noticiada omissão na tomada de providência
com relação a situação de risco, sugere-se, também, seja instaurada reclamação disciplinar no
âmbito da Corregedoria Nacional.

23 – Número de registro e classe:

PPC 65/2015

Nome do investigado:

Fernando Ribeiro Magalhães Cruz

Objeto: Apurar atrasos e falta de impulso em procedimentos extrajudiciais
Data dos fatos:
Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:

2006 a 2015
dos

Data da instauração:

fatos

pela 11/03/2015

16/03/2015

Principais andamentos processuais:
No dia 07/05/2015, foi determinada a realização de diligências
No dia 24/11/2015 foi determinada nova realização de diligências.

Constatação: Há pronunciamento da Promotora Assessora da Corregedoria proferido no dia 24
de novembro de 2015, que ainda não foi cumprido, não constando sequer ofício para seu
cumprimento.
Observações:

-

Sugestão de providências da CN: Seja cumprido o pronunciamento da determinação da
Promotora Assessora da Corregedoria, bem como seja empreendido maior esforço para análise
de mérito do feito.

24 – Número de registro e classe:

Expediente ID 2305508

Nome do investigado:

Marcelo Rutter Salles

Objeto: suposto abuso de autoridade no ajuizamento de ação civil pública contra Fundação
Ismênia Vitta Reis.

25 – Número de registro e classe:

Procedimento Disciplinar Administrativo n.
43/20015

Nome do investigado:

Ari de Souza Reis

Objeto: Apurar inúmeras omissões.
Data dos fatos:
Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:

2010 a 2015
dos

Data da instauração:

fatos

pela 23/11/2012

23/11/2012 - Instauração de Processo
Administrativo Disciplinar no dia 17/09/2015

Principais andamentos processuais:
No dia 04/12/2012 foram solicitadas informações ao Promotor reclamado (f. 05), com pedido
complementar no dia 14/04/2013 (f. 21)
No dia 25/09/2013 foi determinada a realização de diligências (fls. 25/30), reiterada nos dias
19/11/2013 (f. 33) e no dia 09/01/2014 (f. 36).
No dia 22/04/2014 foi determinada a realização de inspeção extraordinária (fls. 48/55).
Foram instaurados autos de inspeção extraordinária, pela portaria n. 09/2014 do dia 23 de abril
de 2014 (f. 02), tendo sido juntado relatório da inspeção no dia 16/06/2014 (fls. 03/22).
No dia 24/09/2014 foi determinada a realização de diligências (f. 43), o que ocorreu, também, no
dia 27/08/2015 (f. 309).
No dia 04/09/2015 a Assessoria da Corregedoria lançou pronunciamento pela instauração de
processo administrativo disciplinar, sugerindo que fosse, também, solicitado ao Procurador-Geral
de Justiça o afastamento cautelar do investigado (fls. 366/411), o que foi acolhido pelo
Corregedor-Geral no dia 17 de setembro de 2015 (f. 412).
No dia 17 de setembro de 2015, foi expedida pelo Corregedor-Geral a Portaria n. 43/2015, que
deflagrou a instauração de processo administrativo disciplinar contra o Promotor de Justiça, Ari
de Souza Reis (fls. 02/40).
No dia 23 de outubro de 2015, o Procurador-Geral de Justiça indeferiu o pedido de afastamento
cautelar do processado (fls. 50/53), sendo que, no mesmo dia, foi designada comissão
processante.
No dia 11 de novembro de 2015, o Procurador de Justiça, Ronald Albergaria, declinou da
designação para presidir a comissão processante (f. 56 e v).
No dia 26 de janeiro de 2016, o processado foi notificado pessoalmente (f. 63).

Sugestão de providências da CN: Instaurar reclamação disciplinar para supervisionar a tramitação
do processo administrativo disciplinar.

26 – Número de registro e classe:

PPC 296/2015

Nome do investigado:

Silvio dos Reis Sales Pádua

Objeto: apurar a perda do prazo para ajuizamento de representações eleitorais
Data dos fatos:
Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:

22 de abril de 2015 a 02 de setembro de 2015
dos

fatos

Data da instauração:

pela 20/11/2015

20/11/2015

Principais andamentos processuais:
No dia 28 de novembro de 2015, foram solicitadas informações ao reclamado.
No dia 25 de fevereiro de 2015 foi deferido pedido de prorrogação de prazo para apresentar
resposta, ante a licença saúde do reclamado.
Sugestão de providências da CN: Sugere-se a instauração de reclamação disciplinar na
Corregedoria Nacional para a supervisão do caso.

27 – Número de registro e classe:

ID 2383225

Nome do investigado:

Luís Augusto de Rezende Pena

Objeto: Palestra de Promotor de Justiça, cujo teor aparentemente depõe contra o prestígio do
Ministério Público.
Data dos fatos:
Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:

17/12/2013
dos

fatos

pela Aportado na PGJ no dia 15.04.2014.

Data da instauração:
Principais andamentos processuais:
No dia 20 de maio de 2014 houve promoção de arquivamento do expediente de natureza
criminal.
Observações: Ainda que efetivamente não houvesse a aparência de infração penal, havia sérios
indícios da prática de falta funcional. No entanto, não consta dos autos remessa de cópias à
Corregedoria-Geral do MP para a apuração de infração de natureza disciplinar. Assim, é de se
recomendar ao Procurador-Geral de Justiça (ainda que o fato aqui apurado tenha ocorrido
durante do mandato de antecessor) atenção para seja sempre encaminhada cópia dos autos

quando a notícia de infração penal tenha transcendência disciplinar.
Sugestão de providências da CN:

28 – Número de registro e classe:

PPC 283/2015

Nome do investigado:

Nidiane Moraes Silvano de Andrade e outros

Objeto: Arquivamento por engano de procedimento investigatório criminal que apurava a prática
de crime contra a ordem tributária, que acabou prescrevendo por conta de tal equívoco.
Data dos fatos:
Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:

Até 05/05/2014
dos

fatos

Data da instauração:

pela 30/06/2015

03/07/2015

Principais andamentos processuais:
Sugestão de providências da CN: Considerando-se a aparência de falta funcional, sugere-se seja
instaurada reclamação disciplinar na Corregedoria Nacional para a supervisão do expediente.

29 – Número de registro e classe:

PPC 175/2015

Nome do investigado:

Demetrius Messias Gandra

Objeto: inércia na apuração de crimes e atos de improbidade imputados a agentes públicos do
Município de Dores do Indaiá/MG

Inércia deduzida em sede RIEP no CNMP em
2014

Data dos fatos:

Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:
Data da instauração:

dos

fatos

pela 17/07/2015

17/07/2015

Principais andamentos processuais: Notificação do PJ investigado em 13 de agosto/15, não
respondida; reiteração em 22.10.15; determinação de que se aguardasse o desfecho da correição
ordinária realizada em 17.11.15 na unidade; determinação, em 16.12.15, de que fossem

realizadas diligências.

Constatação:
Observações: PPC em acompanhamento em sede de Reclamação Disciplinar nº 401/15
(sobrestada em janeiro/16).
Sugestão de providências da CN:

30 – Número de registro e classe:

PPC 0261/2014

Nome do investigado:

Renata Cerqueira da Rocha Limones Monteiro
(PJ de Açucena)

Objeto: negativa de Acesso aos do ICP nº 0005.14.000001-8 em 03.04.14
Data dos fatos:
Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:

16/04/2014
dos

Data da instauração:

fatos

pela 22/04/2014

04/11/2014

Principais andamentos processuais:
Constatação: a representação que inaugura o presente PPC foi deduzida nos autos do PAI n
096/14, tendo sido determinado o seu desentranhamento destes autos, para que fosse
instaurado novo procedimento (certidão de fls. 02, de 04/11/14).
Ocorre que o fato inicial objeto do PPC 261/14 (negativa de concessão de cópia dos autos do ICP
em que não houve decretação de sigilo) até a presente data não foi objeto de análise, uma vez
que a Corregedoria passou a apurar, nos mesmos autos, uma possível negligência na condução
do ICP nº 05/2014 (paralisado desde a data da sua instauração em 12/03/14), com o
acompanhamento de toda a tramitação do ICP na Promotoria, cujo arquivamento, aliás, foi
proposto em 05/10/15.
Observa-se que, sobre o objeto do PPC, a PJ se manifestou em 12/01/15 e, desde então, a
Corregedoria já detinha condições de analisar conclusivamente os fatos.
Anota-se que a persecução de uma eventual falta atrelada à negativa de concessão de cópia, que
data de abril/14, já estaria fulminada pela prescrição, tendo em vista o regime disciplinar
estabelecido pela LOMPMG.
Sugestão de providências da CN: a) expedir recomendação para que a Corregedoria imprima
objetividade à investigação, evitando a apuração, nos mesmos autos, de fatos não
correlacionados ao objeto inicial do procedimento, sob pena de procrastinação desnecessária da

marcha processual e comprometimento da persecução administrativa pela incidência de
prescrição; b) recomendar que a Corregedoria estabeleça um sistema rigoroso de controle de
prazos prescricionais.

31 – Número de registro e classe:

PPC 0198/2014

Nome do investigado:

Jainini Keilly Brandão Silveira

Objeto: falta de zelo na condução do IC nº 0148.12.000062-2, cujo objeto visa a apuração de
irregularidades no último processo simplificado da Prefeitura.
Data dos fatos:
Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:
Data da instauração:

01/11/2013
dos

fatos

pela 12/09/2014

18/09/2014

Principais andamentos processuais: solicitação de fotocópia integral do IC em 19/09/14;
expedição de ofício, em 30/09/14, à PJ investigada para prestar informações sobre o objeto do
PPC, com sucessivas reiterações; a partir de 14/07/15, pedidos sucessivos de informações ao
novo membro condutor do IC acerca das diligências promovidas no feito.
Constatação: a) demora na conclusão dos autos ao membro auxiliar para adoção e/ou reiteração
de providências; b) demora na análise do objeto da RD, com a realização de diligências
desnecessárias para o deslinde da questão.
Observações:
Observações: a) demora de quatro meses para que a investigada se manifestasse pela primeira
vez nos autos (1ª notificação recebida em 30/09/14 e, após, sucessivas reiterações);
b) demora na conclusão dos autos ao membro auxiliar que conduz o PPC após decorrido o prazo
assinalado para o cumprimento de providências (exemplo: notificação encaminhada à PJ por
correio eletrônico em 30/09/14 assinalando prazo para manifestação, com conclusão somente
em 19/11/14 em razão da ausência de resposta por parte da notificada; nova notificação
encaminhada à PJ, recebida em 05/12/14, com conclusão somente em 27/01/15, tendo em vista
a ausência de resposta pela notificada).
b) demora na apuração do objeto do procedimento, optando a Corregedoria por acompanhar a
tramitação do IC a fim de averiguar as diligências empreendidas até o seu desfecho. Registra-se,
todavia, que os fatos imputados à PJ datam de novembro/13, quando foi determinado o
arquivamento do IC sem a realização de diligências consideradas imprescindíveis pelo CSMP, e,
ainda, sem que os interessados fossem notificados. Houve conversão dos autos em diligência,
tendo a PJ se recusado a promovê-las. Posteriormente, a promoção de arquivamento não foi
homologada (06/08/14), tendo sido designado outro membro para conduzir a investigação. A
partir das informações prestadas pela Promotora, foram prolatados sucessivos despachos

(14.07.15, 25.08.15, 16.10.15, 14.12.15) em que é determinado o envio, pelo Promotor que
conduz o IC 0148.12.000062-2, de todas as providências adotadas no feito extrajudicial. Eventual
persecução administrativa já fulminada pela prescrição, tendo em vista a data do fato e as
disposições do regime disciplinar da Lei Orgânica do MPMG.
Sugestão de providências da CN: a) recomendar que a Corregedoria institua rotinas que possam
imprimir maior celeridade aos feitos especialmente no que concerne à fiscalização do
cumprimento das diligências;
b) recomendar que a Corregedoria deixe de promover diligências que não tem o condão de
influenciar no deslinde do caso, evitando-se, assim, a postergação desnecessária da marcha
processual e o comprometimento da persecução administrativa pela incidência de prescrição.
c) recomendar que a Corregedoria institua um sistema de controle rigoroso dos prazos
prescricionais.

32 – Número de registro e classe:

PPC 144/2015

Nome do investigado:

Rodrigo Filgueira de Oliveira

Objeto: omissão da 22ª Promotoria na apuração de agressão psicológica contra idoso.
Data dos fatos:
Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:
Data da instauração:

Anos de 2011/2013
dos

fatos

pela 13/11/2013, por meio de expediente DIVAP.

15/06/2015

Principais andamentos processuais: solicitação de informações ao PJ Rodrigo Filgueira em
13.11.13; resposta apresentada em 04.12.13; solicitação, em 09.01.14, de informações acerca do
desdobramento das Nfs encaminhada a diversos PJs; respostas apresentadas em 20.01.14 e
31.01.14; autos analisados somente em 10.06.15, quando foi determinada a instauração de PPC;
a partir daí solicitação de informações sobre o andamento de NFs (despachos de 26.06.15,
27.07.15). Em 22.09.15, foi solicitada a designação de Subcorregedor para atuar no feito, haja
vista que se detectou a atuação da representante ministerial Ana Paula Mendes Rodrigues,
atualmente Procuradora de Justiça. Manifestação do Subcorregedor em 08/10/15, pela
inexistência de falta disciplinar, haja vista a existência de falha meramente procedimental
(vencimento do prazo para a tramitação do feito como NF); em 26.10.15, determinação de
expedição de ofício aos Promotores que atuaram no feito para manifestação; parecer pelo
arquivamento em 19.01.16; decisão do corregedor, datada de 21.01.16.
Constatação: autos paralisados por cerca de 1 ano e 2 meses, sem nenhum impulso; perda de
atualidade da apuração, o que motivou que a PJ Ana Luiza de Abreu Moreira se manifestasse
duas vezes sobre os mesmos fatos, sendo uma em 20.01.14 e a outra em 14.12.15, sem trazer
nenhum acréscimo à apuração; afora a paralisação já mencionada, postergação desnecessária do
andamento do feito, uma vez que a cópia da NF nº 0024.11.002.988-1, anexada aos autos do

PPC, já permitia a análise definitiva do feito. Omissão que remontava ao ano de 2012.
Sugestão de providências da CN: a) recomendar o aperfeiçoamento do controle da tramitação
dos procedimentos em trâmite na Corregedoria, evitando a ocorrência de intervalos significativos
na prática de atos processuais;
b) recomendar que a Corregedoria imprima celeridade ao andamento das apurações, evitando a
profusão de diligências desnecessárias ao deslinde do caso.

33 – Número de registro e classe:

PPC 12/2015

Nome do investigado:

Paulo Roberto Santos Romero

Objeto: ausência do Ministério Público à audiência judicial na comarca de Alfenas.
Data dos fatos:
Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:
Data da instauração:

06.08.2014
dos

fatos

pela 06.08.2014 (verificado em correição ordinária
realizada na unidade).
26.01.2015

Principais andamentos processuais: solicitação dos termos de audiência ao juízo em 09.03.15;
pedido de informações ao investigado em 25.03.15; após a reposta do investigado, foi
determinado, em 24.06.15, que se aguardasse o desfecho da correição ordinária realizada na
Promotoria de Campo Belo, órgão pelo qual o PJ também responde; constatado, em 30.09.15,
equívoco nos dados da correição ordinária realizada em Alfenas no ano de 2014, razão por que
foi determinada a realização de diligência complementar à Correição em 13.11.15; parecer
exarado por membro auxiliar em 10.12.15 pela realização de inúmeras outras diligências.
Constatação: extrapolação do prazo de tramitação do procedimento, tendo-se em conta os
prazos prescricionais estabelecidos na LOMPMG (negligência no exercício das funções;
advertência; prazo prescricional de 1 ano). Incidência da prescrição, consoante reconhecido pela
própria Corregedoria.
Observações: Notícia de ocorrência de falta funcional específica referente ao não
comparecimento do PJ em audiência no dia 06.08.14. A determinação de se aguardar o relatório
da correição ordinária relativa à outra promotoria pela qual responde o PJ era desnecessária para
o deslinde da questão, burocratizando demasiadamente o feito. Por ocasião das diligências
complementares realizadas em novembro/15, visando corrigir falha no procedimento da
Correição Ordinária de 2014, foi detectado não comparecimento do membro do MP a várias
outras audiências judiciais (julho/14), tendo a Corregedoria optado por averiguar outras
ausências a atos judiciais no período de maio/11 a dezembro/15.
Situação semelhante foi detectada nos autos do PPC nº 11/2015 (PJ Fernando Ribeiro
Magalhães), em que foi constatada a ausência do representante do MP em audiência no dia
06/08/14, tendo sido determinado o aguardo do relatório relativo à correição ordinária realizada

em outra promotoria pela qual responde o PJ. Até hoje o procedimento não recebeu desfecho,
sendo que a persecução por eventual falta disciplinar já se encontra prescrita, haja vista as
disposições do regime disciplinar estabelecido pela LOMPMG.
Sugestão de providências da CN: a) recomendar à Corregedoria que imprima celeridade ao
andamento da apuração;
b) recomendar que a Corregedoria institua um controle rigoroso dos prazos prescricionais.

34 – Número de registro e classe:

PPC 137/15

Nome do investigado:

Andrea Cristina Caldas Santiago

Objeto: Inércia
Data dos fatos:
Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:

dos

fatos

pela 21.05.15

Data da instauração:

08.06.15

Principais andamentos processuais: notificação da PJ investigada para prestar esclarecimentos
em 23.06.15; nova notificação da PJ para prestar informações complementares em 17.11.15.
Constatação: autos paralisados por quase 90 dias no período de 20.07.15 a 16.11.15; PJ
notificada, em 18.11.15, para prestar informações em 15 dias (notificação não foi atendida); a
ausência de resposta da PJ certificada somente em 21.01.16.
Sugestão de providências da CN: a) recomendar que a Corregedoria institua um sistema de
controle e fiscalização do cumprimento das diligências, evitando a ocorrência de intervalos
significativos na prática de atos processuais, sob pena de comprometimento da apuração;
b) recomendar que a Corregedoria imprima mais celeridade na tramitação dos feitos.

35 – Número de registro e classe:

PDA 14/13

Nome do investigado:

Danniel Librelon Pimenta

Objeto: prática de ato de ofício no exercício de função delegada sem que tivesse pleiteado a sua
exoneração do MP
Data dos fatos:
Data

de

conhecimento

dos

fatos

pela

Corregedoria-Geral:
Data da instauração:

09.05.2013

Principais andamentos processuais:
Constatação: Irregular
Observações: Apresentado o relatório conclusivo em 30.08.13, foram os autos remetidos à
Corregedoria em 06.09.13 para ciência. Tendo em vista a pena proposta pela comissão (censura),
foram os autos enviados ao PGJ em 09.09.13. A decisão do PGJ, afastando a imputação, somente
foi proferida em 16.06.15, isto é, 1 ano e 9 meses depois do recebimento dos autos naquele
órgão.
Ante a incidência da prescrição, a corregedoria solicitou informações ao PGJ, o qual, esclareceu,
em 22.10.15, que a permanência do PDA em seu gabinete decorreu do enorme fluxo de feitos e
expedientes que tramitam no órgão.
Cópia parcial digitalizada do PDA segue anexa.
Sugestão de providências da CN: Instaurar RD em desfavor do PGJ, para apurar possível
responsabilidade funcional.

36 – Número de registro e classe:

PP 66/15

Nome do investigado:

Célio Dimas Esteves Ruas

Objeto: retenção de autos judiciais pelo promotor no período de 09/10/14 a 22/01/15 e no
período de 04/03/15 a 13/04/15
Data dos fatos:
Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:
Data da instauração:

22.01.15 e 13.04.15
dos

fatos

pela 11.03.15

24.03.15

Principais andamentos processuais: determinada a notificação do PJ em 08.04.15; remessa de
documentos pela representante, posteriormente, noticiando outros atrasos na devolução de
autos e ausências de manifestação do MP em processos relativos à infância e juventude;
manifestação do PJ em 07.05.15; pedido de informações complementares dirigido ao PJ em
1º.06.15; determinação de realizações de diligências em 27.10.15; novas diligências em 17.12.15;
nova comunicação, em 26.11.15, por parte da representante externando a sua preocupação com
a mora da atuação do MP em feitos que demandam providências urgentes por envolver crianças
e adolescentes.

Constatação: demora na apuração dos fatos que demandam, em tese, providências urgentes por
parte da Corregedoria por não se tratar de fato isolado na comarca e sobretudo por envolver
atuação ministerial na área da infância e juventude; feito paralisado, concluso ao membro
auxiliar, por mais de 04 meses (período de 16.06.15 a 27.10.15)
Observações: O Promotor responde a outro PPC nº 270/15, instaurado em 11.11.15, em razão de
fatos semelhantes ao objeto do PPC nº 066/15. Naqueles autos, também figura como
representante a Juíza da 1ª Vara da Comarca de São Francisco, Dra. Clarissa Pedras Andrade.
Sugestão de providências da CN: a) recomendar que a Corregedoria imprima celeridade à
tramitação dos feitos, evitando a profusão de diligências desnecessárias ao deslinde do caso e o
comprometimento da persecução administrativa pela incidência da prescrição;
b) inspecionar a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de São Francisco (PJ Célio Dimas Esteves
Ruas) por ocasião da Inspeção Geral que será realizada no MP de Minas.

37 – Número de registro e classe:

Procedimento Preliminar Correcional - PPC
5/2011 – MPMG/CGMP (autos principais com 1
volume e um anexo de 1 volume).

Nome do investigado:

Não consta da capa dos autos

Objeto: Cuida-se de representação formulada por Moc. Media Baixa Serra do Curral Saudade e
Adjacências na qual reclama do cumprimento de um TAC assinado em 11 de agosto de 2008
entre a Prefeitura de Sabará, o Ministério Público da Comarca de Sabará e a Província dos
Capuchinhos Menores, visando a preservação e melhorias nas drenagens de enxurradas no
entorno da histórica Estrada Velha BH-Sabará.
O TAC foi firmado em 11.8.08 pelo promotor
de justiça JOSÉ RICARDO SOUSA RODRIGUES no
bojo do procedimento investigatório n. 06/08,
transformado
posteriormente
no
ICP
0657.08.000005-0.

Data dos fatos:

Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:
Data da instauração:

dos

fatos

pela 10.12.2010

05.01.2011

Principais andamentos processuais: resposta da promotora responsável pela área ambiental da
Comarca de Sabará (fls. 9), Dra. Ana Carolina Zombom Pinto Coelho. O procedimento foi
suspenso por 90 dias, em virtude da informação de que o TAC estava sendo adimplido (fls. 65);
Novas informações da promotora de justiça Ana Carolina sobre a adimplemento das obrigações
constantes do TAC (fls. 73); Seguiram-se novas suspensões e pedido de informações sobre o
cumprimento do TAC. Por fim, promoção de arquivamento no ICP (fls. 115/118). Manifestação

da Corregedoria às fls. 120/123), em 11 de setembro de 2013, informando não vislumbrar
comportamento omissivo por parte dos promotores que aturaram no feito, mas, mesmo assim,
manifestou-se pelo sobrestamento do PPC até posterior homologação pelo Conselho Superior do
arquivamento proposto pela Promotora de Justiça; O Conselho Superior deixou de homologar o
arquivamento para a realização de diligências pontuais (fls. 132/134), decisão de 22 de agosto de
2014. A partir de então, o procedimento está sendo acompanhado pela Corregedoria,
especificamente em relação às diligências requeridas pelo Conselho Superior.

Constatação: Não se verifica no caso presente um viés claro no plano disciplinar, tanto que a
Corregedoria já deixou esclarecido em sua manifestação que não se vislumbra a existência de
qualquer comportamento omissivo por parte dos promotores de justiça que atuaram no
procedimento. O que se verifica de fato é que o presente procedimento se prestou a
acompanhar o cumprimento de um TAC firmado no ano de 2008. Ressalta-se que se houvesse
finalidade disciplinar, muito provavelmente o procedimento já estaria prescrito em face do
tempo já transcorrido.
Sugestão de providências da CN: Recomendação para que o PPC seja utilizado somente para
casos de existência de falta funcional e não para acompanhamento de TAC ou qualquer outro
tipo de procedimento;

38 – Número de registro e classe:

Procedimento Preliminar Correcional 91/2013
– MPMG/CGMP (autos principais com 3
volumes, mais 14 volumes de apenso).

Nome do investigado:

Lúcio Flávio de Faria e Silva

Objeto: representação de cidadão contra atuação de promotor acima nominado em caso
envolvendo contaminação da toxina botulínica na cidade de Uberlândia, sendo que sua esposa e
filha foram intoxicadas. Alega omissão do promotor na condução da representação, bem como
discorda do arquivamento promovido pelo membro do MP.
a atuação do promotor se deu entre agosto de
2009, quando procedeu à abertura de
procedimento, até abril de 2013, quando
promoveu o arquivamento do procedimento.

Data dos fatos:

Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:
Data da instauração:

dos

fatos

pela 07.05.13, data da representação

15.05.13

Principais andamentos processuais: o procedimento encontra-se em tramitação desde maio de
2013, quando instaurado, com pedido de informações e diligências por parte da Corregedoria
local. Atualmente, o feito aguarda resposta de informações reiteradas ao promotor Fernando,
solicitadas inicialmente em 2.10.15.
Constatação: Desde a instauração de procedimento na Corregedoria, o feito vem sendo
despachado pela Corregedoria solicitando cópias, diligências, certidões e informações, conforme
se verifica de fls. 263, 276, 284, 316, 322, 411, 432, 707, 716, 734, 737. Muitas dessas solicitações
apresentam nível de detalhamento que atrapalham o andamento do feito e a resolutividade do
caso. Para exemplificar, foram solicitadas ao promotor de justiça Fernando Rodrigues Martins
informações e encaminhamento de cópias em pelo menos 6 oportunidades distintas, pois,
segundo informou o representado Lúcio Flávio, aquele membro teria em sua análise
representação pelo mesmo fato e ainda sem conclusão definitiva. Em algumas oportunidades, o
promotor Fernando deixou de responder às solicitações da Corregedoria, o que ocasionou mais
atraso ainda no andamento do feito, com expedição de novos ofícios e solicitações.
Verificou-se, também, atrasos no andamento do procedimento, alguns inclusive de 7 meses,
conforme se verifica de fls. 432, ocasião em que a Corregedoria despachou em 18.6.14
solicitando à Secretaria realização de diligências, cuja primeira resposta se deu apenas em 28 de
janeiro de 2015. Não se descarta a hipótese de que esses atrasos acabam ocorrendo em razão do
nível de detalhamento e das dificuldades no cumprimento das diligências solicitadas.
Verificou-se também que alguns ofícios da Corregedoria não foram respondidos pelos
promotores destinatários, sendo que foram reiterados, muitas vezes com a advertência de
existência de punição disciplinar para omissão quanto à resposta dos ofícios.
Observações:
Sugestão de providências da CN: Recomendar à Corregedoria Nacional maior resolutividade e
desburocratização na solução dos casos, com controle de prazos, para evitar a prescrição. Criação
de rotinas administrativas para o aperfeiçoamento do trabalho da Secretaria.

39 – Número de registro e classe:

Procedimento Preliminar Correcional - PPC
150/2015 – MPMG/CGMP (autos principais
com 1 volume)

Nome do investigado:

Eduardo Nepomuceno de Sousa

Objeto: apurar conduta do promotor, conforme determinação proferida nos autos da Inspeção
Extraordinária Portaria n. 21/2012, em virtude de aparições midiáticas, em exposições de
posicionamentos ensaiados em inconclusa investigação conduzida na promotoria de defesa do
patrimônio público da comarca de Belo Horizonte e concernente ao evento da ruína do viaduto
“Batalha dos Guararapes”.

Data dos fatos:
Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:

Maio de 2015
dos

fatos

Data da instauração:

pela junho de 2015
extraordinária)

(relatório

da

inspeção

23.06.15

Principais andamentos processuais: em setembro de 2015 foram extraídas cópias de notícias
jornalísticas envolvendo o objeto da apuração (fls. 96/107). Em 3.12.15, o promotor investigado
apresentou informações (fls. 116/118). Na capa final dos autos, consta oficio da Corregedoria, de
1.10.15 (ainda não juntado aos autos) solicitando informações ao promotor acerca de
apontamentos feitos pela promotora Maria Elmira Evangelina do Amaral Dick por ocasião de
esclarecimentos nos autos do PPC n. 286/2014- CGMP.
Constatação: Necessidade de acompanhamento pela Corregedoria Nacional
Observações: Pedir para escanear
Sugestão de providências da CN: Instauração de RD para acompanhamento do caso junto à
Corregedoria Nacional

40 – Número de registro e classe:

Procedimento Preliminar Correcional 280/2014
– MPMG/CGMP (autos principais, mais um
Anexo com 4 volumes)

Nome do investigado:

A APURAR (conforme consta na capa do
procedimento)

Objeto: apurar condutas de promotores que ajuizaram ação civil pública (250.5577765.2014.8.13.0024) em 15.10.14 contra o Estado de Minas Gerais e Companhia de Saneamento
de Minas Gerais - COPASA coincidente com o período eleitoral para presidência da República. Os
fatos objeto da presente ACP foram usados pela candidata do PT contra o candidato do PSDB nos
debates presidenciais.
Data dos fatos:
Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:
Data da instauração:

ACP ajuizada em 15.10.14
dos

fatos

pela 20.10.2014

26.11.2014

Principais andamentos processuais: o feito encontra-se sobrestado aguardando julgamento
definitivo da ACP, cuja inicial foi sequer recebida pelo Poder Judiciário. Aguarda-se o julgamento
de outra ACP ajuizada em dezembro de 2010 pela promotora de justiça JOSELY RAMOS PONTES
(0024.10.090.438-2) conexa àquela, em tramitação na 5 Vara de Fazenda Pública Estadual, tendo
sido interposto agravo de instrumento pela promotora em questão contra decisão do Juízo que
deixou de receber apelação por ela aviada, em razão de sentença monocrática que julgou extinto

o processo sem exame de mérito por ilegitimidade da parte autora.
O procedimento na Corregedoria local foi sobrestado pelo Dr. Luiz Antônio Sasdelli em 8.5.15.
Em 11.01.16 o novo Corregedor, Dr. Rodrigo Sousa de Albuquerque solicitou justificativas aos
subscritores da ACP para formar seu convencimento quanto a manutenção ou não da suspensão
do procedimento. Até o momento da inspeção, apresentaram justificativas no procedimento os
promotores JOAO MEDEIROS SILVA NETO e EDUARDO NEPONUCEMO.
Constatação: 1) Embora conste do procedimento a expressão “a apurar” para identificar o
envolvido, certo é que a ACP foi ajuizado pelos promotores de justiça JOSELY RAMOS PONTES,
EDUARDO NEPONUCEMO DE SOUZA, JOÃO MEDEIROS SILVA NETO e FRANCIANE ELIAS
FERREIRA, que são naturalmente os investigados no procedimento, devendo ser recomendado a
indicação dos investigados na capa dos autos 2) Verifica-se também desnecessidade de aguardar
julgamento no Judiciário para prosseguir com as apurações na Corregedoria local
Observações: Pedi para escanear.
Sugestão de providências da CN: a) Recomendar a indicação dos investigados na capa do
procedimento; b) instaurar RD na Corregedoria Nacional para acompanhamento do caso e
verificar se o caso está maduro para análise.

41 – Número de registro e classe:

Sindicância 36/2014 com 6 apensos

Nome do investigado:

Raquel Batista Rocha Machado Teixeira

Objeto: apurar conduta de prática de ato reprovável pelo fato da referida promotora ter dito a
colegas que ouviu de particular que um colega de promotoria teria extorquido/ pressionado um
investigado durante tramitação de um procedimento.
Data dos fatos:
Data de conhecimento
Corregedoria-Geral:
Data da instauração:

23.10.2013
dos

fatos

pela 01.11.2013

PPC 08.11.2013 / SINDICÂNCIA 19.09.2014

Principais andamentos processuais: Portaria 36/14 de 19.9.14 (fls. 2/6); designação de comissão
em 7.10.14; Defesa da sindicada em 30.10.14; Instrução 17.11.14; alegações finais da
Corregedoria pugnando pela aplicação da penalidade de advertência 25.11.14; defesa da
sindicada em 5.12.14; relatório da comissão processante em 19.12.14 pugnando pela aplicação
da pena de advertência; remessa dos autos ao PGJ para análise dos fatos em 8.1.15; recebimento
na PGJ somente em 15.6.15; juntada da decisão do PGJ absolvendo a sindicada em 16.6.15;
recurso do Corregedor contra a decisão em 29.6.15; julgamento do recurso pela Câmara dos
Procuradores em 21.10.15, acolhendo preliminar de prescrição.
Constatação: Entre a data dos fatos e o julgamento da Sindicância decorreram 2 anos. O prazo de

prescrição para a pena de advertência é de apenas 1 ano, com previsão de causa interruptiva
com a instauração do processo administrativo disciplinar, que pela interpretação da lei deve
incluir a sindicância, como espécie do processo administrativo disciplinar. Da instauração da
Sindicância até o julgamento decorreu pouco mais de 1 ano, sendo que a Sindicância foi
encaminhada para a PGJ em 8.1.15 e somente recebida em 15.6.15, mais de 5 meses depois, o
que certamente contribuiu para a prescrição do fato. Também não consta dos autos nenhuma
prorrogação da Sindicância, sendo certo que a lei determina o prazo de conclusão de 30 dias,
prorrogável por igual período.
Observações: pedi para escanear
Sugestão de providências da CN: apurar em RD a responsabilidade pela prescrição e pela demora
de mais de 5 meses para o recebimento dos autos da Sindicância ou Recomendar a quem de
direito providências para evitar esse tipo de ocorrência, organizando uma rotina administrativa
adequada e organizada; Recomendar também observância ao prazo de conclusão da Sindicância
nos termos da lei e da portaria de prorrogação.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. “O Relatório Preliminar de Inspeção traz várias considerações
sobre os Procedimentos Disciplinares (p. 12/39), destacando-se a falta de regulamentação do
expediente DIVAP – instaurado em decorrência de correições para, em muitos casos,
acompanhar o atraso de serviço –, assim como do Procedimento de Orientação Funcional
(PrOF) e do Procedimento Administrativo Interno (PAI) (p. 14).
Também foi destacado, no Relatório da Corregedoria Nacional, que há um grande número de
procedimentos preliminares correcionais em tramitação que perduram por um longo prazo,
tendo em vista a execução de diversas diligências, que, muitas vezes, ampliam o objeto
original de investigação, sem aparente objetividade (p. 13 e 15).
Consta ainda do Relatório Preliminar de Inspeção que os autos dos Procedimentos
Preliminares Correcionais (PPCs) são constituídos, em sua maioria, por inúmeros volumes e
apensos, com farta documentação, o que dificulta sobremaneira o manuseio e a compreensão
do apurado (p. 13 e 15).
Nas observações sobre os Procedimentos Disciplinares, a Corregedoria Nacional assim
destacou: os procedimentos de apuração dos ilícitos funcionais são extremamente volumosos,
resultando em reiteradas determinações para a juntada da íntegra de procedimentos
administrativos e judiciais ligados à notícia inicial, sendo certo que, não raras vezes, essas
providências eram desnecessárias; há diligências sucessivas sem qualquer objetividade que
acabam por ampliar o foco principal da apuração e por gerar uma burocratização excessiva,
procrastinando a conclusão dos feitos disciplinares; as portarias de PDA são geralmente muito
extensas, com apreciações subjetivas e valoração das provas, sendo certo que, na condição de
peça inaugural de processo disciplinar, referidas portarias devem ser claras e objetivas na
imputação (p. 15).
Relata, outrossim, a Corregedoria Nacional que, em muitos casos que versam sobre omissão,
inércia, diligência e ausência a audiências, remanesceu a impressão de que a Corregedoria-

Geral tenta buscar um retrato global da atuação do investigado, isso possivelmente para
averiguar se se trata ou não de fato isolado tendo em conta o conjunto da atuação, mas não
consegue, porém, reunir tais informações com celeridade, vindo a prescrever a persecução
administrativa relativa à falta funcional inicialmente noticiada (p. 15).
Assim, constam as seguintes recomendações no Relatório Preliminar da Corregedoria
Nacional: as portarias de processo disciplinar administrativo devem ser claras e objetivas na
imputação; há necessidade de determinar o atendimento integral da Resolução CNMP nº
68/2011; é necessário organizar-se um núcleo para cumprimento e fiscalização das diligências
e medidas determinadas pela Corregedoria-Geral do MP/MG; é preciso instaurar-se
procedimento de monitoramento para supervisionar o equacionamento do alto volume de
expedientes em tramitação perante a CGMPMG, máxime ante a existência de inúmeros casos
que podem ser arquivados ou que não reclamam a intervenção da Corregedoria-Geral.
Em atenção às recomendações constantes no Relatório Preliminar da Corregedoria Nacional,
observa-se que doravante as portarias de processo disciplinar administrativo estão sendo
claras e objetivas na imputação.
Também estão sendo implantadas medidas para o atendimento integral da Resolução CNMP
nº 68/2011 – que dispõe sobre a indicação dos termos e os prazos de prescrição, em tese, para
as penalidades aplicáveis às infrações que tenham justificado a instauração de procedimentos
disciplinares e sua aposição na capa dos respectivos autos e dá outras providências.
Da mesma forma, está sendo organizado, no âmbito da Assessoria Técnica da CorregedoriaGeral, um núcleo de acompanhamento do cumprimento e fiscalização das diligências e
medidas determinadas pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais.
Também será instaurado um procedimento de monitoramento para supervisionar o
equacionamento do alto volume de expedientes em tramitação na CGMPMG. Contudo, várias
medidas já foram adotadas e quase uma centena de procedimentos e expedientes em
tramitação na Corregedoria-Geral do Ministério Público já foi arquivada pela nova gestão nos
meses de janeiro e fevereiro de 2016, principalmente os feitos que realmente deveriam ser
arquivados, assim como outros que não demandavam a intervenção orientadora ou
fiscalizadora da Corregedoria-Geral.
E mais: está sendo reformulado e aperfeiçoado o sistema de procedimentos na CorregedoriaGeral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, isso objetivando a eficiência e a
transparência. Estão sendo extintos o DIVAP e o Procedimento Administrativo Interno (PAI).
Por outro lado, está sendo regulamentado o Procedimento de Orientação Funcional (PrOF). Já
o Procedimento Preliminar Correcional (PPC) está sendo substituído pela Reclamação
Disciplinar (RD). Acrescente-se ainda a disciplina da Notícia de Fato (NOF).
Para ilustrar, observa-se que assim consta na minuta da proposta de Regimento Interno da
Corregedoria-Geral do Ministério Público que está sendo encaminhada à Câmara de
Procuradores de Justiça:

Seção I – Das espécies de procedimentos e processos administrativos
Art. 40. A Corregedoria-Geral do Ministério Público fiscalizará e orientará a
atividade funcional dos membros do Ministério Público por intermédio de:
I – inspeções permanentes e extraordinárias;
II – correições ordinárias e extraordinárias;
III – orientações funcionais gerais e individuais;
IV – realização de pesquisas e estudos sobre dados estatísticos que envolvam a
atuação institucional no âmbito da atividade fiscalizadora da Corregedoria-Geral;
V – acompanhamento do estágio probatório para membros;
VI – notícia de fato;
VII – reclamação disciplinar;
VIII – processo disciplinar administrativo para membros;
IX – processo disciplinar administrativo para servidores.

Tecidas essas considerações, ressalta-se que já foram tomadas inúmeras medidas e decisões
por esta Corregedoria-Geral em relação aos procedimentos disciplinares analisados pela
Corregedoria Nacional do Ministério Público (p. 16/39). Especificamente, convém realçar que
os seguintes procedimentos, entre os 41 (quarenta e um) analisados pela Corregedoria
Nacional, já foram arquivados: 4. Procedimento Preliminar Correcional nº 273/2011; 7.
Procedimento Preliminar Correcional nº 245/2011; 10. Procedimento Preliminar Correcional nº
038/2015; 12. Procedimento Preliminar Correcional nº 258/2015 (expediente ID 2305508); 20.
Procedimento Preliminar Correcional nº 110/2014; 24. Expediente ID 2305508; 31.
Procedimento Preliminar Correcional nº 198/2014 (com parecer de arquivamento); 32.
Procedimento Preliminar Correcional nº 144/2015; 37. Procedimento Preliminar Correcional nº
5/2011; 38. Procedimento Preliminar Correcional nº 91/2013; 39. Procedimento Preliminar
Correcional nº 150/2014.
Nesse contexto, é necessário ainda destacar que, no Procedimento Administrativo Interno nº
147/2015, número 11 do relatório (p. 23), foi declarada a suspeição do Corregedor-Geral,
tendo assumido o Subcorregedor-Geral mais antigo (Procurador de Justiça Marco Antônio
Lopes de Almeida).
Para os demais procedimentos analisados pela Corregedoria Nacional, foi fixado um prazo de
seis meses para a conclusão, sendo certo que a maioria está em diligências e outros com a
Assessoria, para análise e parecer.
Por fim, convém registrar que, em 17.12.2015, quando da posse do atual Corregedor-Geral,
havia 314 procedimentos ativos na Corregedoria-Geral, sendo certo que, na data de hoje,

constam 272, de modo que é considerável o número de procedimentos já solucionados no
período de aproximadamente dois meses da atual gestão.”

11. Estágio Probatório
São vinte e três (23) membros em estágio probatório, que tomaram posse em 03.03.2015. O
quadro total de membros do Ministério Público é 1.017 (um mil e dezessete). Observa-se, ainda,
que vinte e quatro (24) aguardam nomeação e esta se dará quando a Instituição tiver forças
orçamentárias.
A Lei Orgânica do Estado do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Lei Complementar n.°
34/1994) trata do estágio probatório nas suas Seções III e IV – “Do Estágio de Orientação e
Preparação e Vitaliciamento” –, mais especificamente nos artigos 165 “usque” 173, e estabelece
que, os “dois primeiros anos de efetivo exercício na carreira são considerados de estágio
probatório, durante os quais será examinado pelo Conselho Superior do Ministério Público, pela
Corregedoria-Geral do Ministério Público e pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional a
conveniência da permanência na carreira e do vitaliciamento do membro da instituição,
observados os seguintes requisitos”: a) idoneidade moral, no âmbito pessoal, profissional e
familiar; b) conduta pública e particular compatível com a dignidade do cargo; c) dedicação e
exação no cumprimento dos deveres do cargo; d) eficiência, pontualidade e assiduidade no
desempenho de suas funções; e) presteza e segurança nas manifestações processuais; f)
referência em razão da atuação funcional; g) publicação de livros, teses, estudos e artigo jurídicos,
inclusive de premiação obtida; h) atuação em Promotoria de Justiça que apresente dificuldades
no exercício das atribuições; i) contribuição à melhoria dos serviços da Instituição e da Promotoria
de Justiça; j) integração comunitária no que estiver afeto às atribuições do cargo; k) frequência a
cursos de aperfeiçoamento realizados pelo Centro de Estudos de Aperfeiçoamento Funcional.
Durante o biênio do estágio probatório, estabelece o § 1° do artigo 169 da Lei Complementar n.°
34/94 que a atuação do Ministério Público será avaliada por meio de inspeções, correições e
análise de trabalhos remetidos.
A Lei Complementar n.° 34/94, ao regrar o acompanhamento do estágio probatório, em seu artigo
171, determina que o membro do Ministério Público deverá encaminhar à Corregedoria-Geral do
Ministério Público relatórios trimestrais de atividades, instruídos com até dez trabalhos,
abrangendo as diversas áreas de atuação, na forma que dispuser o regulamento respectivo.
O Regulamento do Estágio Probatório dos Membros do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, aprovado pelo Conselho Superior – Resolução CSMP n.° 02, de 10.07.2004 (Anexo I), por
seu turno, em seu artigo 5°, disciplina a remessa, por meio eletrônico, no prazo de dez dias
contados do vencimento de cada trimestre, relatórios de atividades abrangendo as diversas
atividades de atuação, a saber:

I – Para fins do referido Regulamento, considera-se Relatório Trimestral o documento

composto de:











Descrição das atividades proativas ou resolutivas que se destacaram no
trimestre, acompanhada, quando possível, da documentação pertinente.
o Informações acerca da situação funcional do membro do Ministério
Público em estágio probatório no período. Informações quantitativas
acerca das atividades judiciais e extrajudiciais desenvolvidas pelo
membro do Ministério Público em estágio probatório.
o Informações acerca do controle externo da atividade policial.
Informações acerca do sistema penitenciário.
Informações acerca dos livros e pastas da(s) Promotoria(s) de Justiça em que
atuou.
Cópias de dez peças processuais.
Cópias de dez ofícios requisitórios ou notificatórios.
Cópia de um ofício de mera comunicação ou encaminhamento.
Cópias dos termos de ajustamento de condutas firmados no período.
Cópias das recomendações expedidas no período.
Cópias das atas das sessões das sessões de julgamento pelo Tribunal de Júri,
acompanhadas das decisões proferidas pelo Juiz-Presidente.

II – Presume-se que as dez peças processuais encaminhadas estão entre as de melhor
produção intelectual do membro do Ministério Público no período.
III – Consideram-se informações quantitativas acerca das atividades extrajudiciais:







O número de manifestações exaradas em procedimentos de habilitação para
casamento.
O número de rescisões de contrato de trabalho homologadas.
O número de trabalhos jurídicos publicados no trimestre.
O número de portarias expedidas no período.
O número de audiências públicas realizadas no período.
O número de reuniões realizadas no período.

IV – Consideram-se peças processuais:
A. Matéria Criminal:
 Denúncias e aditamentos.
 Pedidos de arquivamento de inquérito policial.
 Pareceres e requerimentos.
 Memoriais.
 Razões recursais.
 Contrarrazões recursais.
 Representações.
B.

Matéria Cível:
 Petições Iniciais.
 Impugnações.
 Pareceres interlocutórios
 Pareceres finais.
 Requerimentos.





Razões Recursais.
Contrarrazões recursais.
Memoriais.

As peças são encaminhadas pelos Promotores de Justiça via e-mail. Está em via de implantação
uma plataforma digital que dará maior agilidade à remessa dos trabalhos.
São sete Promotores de Justiça que assessoram o Corregedor-Geral, mas apenas um Promotor de
Justiça Assessor do Corregedor-Geral examina os trabalhos encaminhados pelos Promotores de
Justiça em estágio probatório (embora o artigo 170 da Lei Complementar n.° 34/94 estabeleça
que, para fins de exame dos trabalhos remetidos, o Corregedor-Geral designará, no mínimo, um
Procurador de Justiça e um Promotor de Justiça). Consta, ainda, do artigo 9° da Resolução CSMP
n.° 02/2014: “Recebido o relatório trimestral eletrônico pela Secretaria da Corregedoria-Geral do
Ministério Público, este será imediatamente distribuído à Assessoria do Corregedor-Geral do
Ministério Público, que, seguindo critérios objetivos, emitirá parecer, com atribuições dos
conceitos ‘excelente’, ‘muito bom’, ‘bom’, ‘insuficiente’ ou ‘ruim’, conforme for o caso, no qual
analisará: I – os aspectos técnico-jurídicos dos trabalhos com menção a eventuais imperfeições,
falhas, omissões, vícios ou erros encontrados e indicação sintética da solução ou orientações
sugeridas; II – a utilização do vernáculo, a apresentação gráfica, a qualidade da redação e lógica
no desenvolvimento do raciocínio; III – as atividades extrajudiciais.” Para os fins do Regulamento,
“a utilização do vernáculo e a qualidade da redação e lógica no desenvolvimento do raciocínio”
compreendem: “I – aspectos relativos ao domínio da norma padrão da língua escrita; II – aspectos
relativos à seleção, organização e interpretação de argumentos de um ponto de vista; III –
aspectos relativos à construção da argumentação.” Após a análise e aprovação pelo CorregedorGeral do Ministério Público, o relatório será encaminhado eletronicamente ao Conselho Superior
do Ministério Público. Caso o Promotor de Justiça obtenha os conceitos “insuficiência” ou “ruim”,
a Corregedoria-Geral sugerirá ao Conselho Superior do Ministério Público o encaminhamento dele
a um curso de aprimoramento a ser ministrado pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional (CEAF). A avaliação é remetida ao Promotor de Justiça em estágio no prazo médio de
um mês e meio após o término do trimestre.
Segundo o disposto no § 2° do artigo 171 da Lei Complementar n.° 34/94, o Corregedor-Geral do
Ministério Público poderá, a qualquer tempo, de ofício, impugnar, fundamentadamente, a
permanência do Promotor de Justiça na carreira.
Consta da Lei Complementar n.° 34/94, mais especificamente nos seus §§ 3°e 4° do artigo 171,
acolhida a impugnação pelo Conselho Superior do Ministério Público, o Promotor de Justiça será
exonerado por ato do Procurador-Geral de Justiça, cabendo da decisão recurso à Câmara de
Procuradores de Justiça, no prazo de cinco dias. O Conselheiro designado para avaliar a
conveniência da confirmação da carreira do membro do Ministério Público em estágio probatório
deverá, até o primeiro dia útil do trimestre que antecede o vitaliciamento, em exposição
fundamentada, decidir. Impugnado o vitaliciamento, o Conselho Superior ouvirá, no prazo de
cinco dias, o Promotor de Justiça interessado. E o Conselho Superior, na primeira reunião
subsequente, decidirá acerca da proposta, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros,
cabendo da decisão recurso à Câmara de Procuradores de Justiça, no prazo de cinco dias.
Observa-se que recentemente foi facultado ao Corregedor-Geral do Ministério Público recorrer

das decisões do Conselho Superior que decidir pelo vitaliciamento contra a sua proposta de não
vitaliciar (§ 5º do artigo 171 da Lei Complementar n.° 34/94).
Embora conste das pastas do estágio probatório cópias das atas 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.
Nos últimos dez anos, não se fez sensível nenhum caso de não vitaliciamento de membro do
Ministério Público em estágio probatório. A Corregedoria-Geral, não obstante, neste período,
levou a efeito quatro impugnações (duas por insuficiência de desempenho e outras duas por
faltas funcionais), sem recurso à Câmara de Procuradores, uma vez que a legislação de regência
assim não facultava. A alteração legislativa que permitiu ao Corregedor-Geral recorrer da decisão
de vitaliciamento data de 27.06.2014.
Embora o § 1 ° do artigo 169 da Lei Complementar n.° 34/94 discipline que, durante o biênio do
estágio probatório, a atuação do membro do Ministério Público será acompanhada e avaliada
pela Corregedoria-Geral do Ministério Público por meio de inspeções e correições, além do exame
dos trabalhos remetidos e “outros meios ao seu alcance”, tais providências – inspeções/correições
– não são levadas a efeito pelo órgão de correição. Os Promotores de Justiça em estágio
probatório são inspecionados eventualmente por ocasião da elaboração do calendário de
inspeções.
Não há avaliação psicológica ou psiquiátrica, como procedimento incorporado ao estágio
probatório, dos Promotores de Justiça ao longo do biênio de prova. Há avaliação psicológica ou
psiquiátrica por ocasião do concurso de ingresso.
Há prévio curso de formação dos Promotores de Justiça em estágio probatório. Consta do artigo
165 e seguintes da Lei Complementar n.° 34/94 que, após entrar em exercício, o Promotor de
Justiça ficará à disposição do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional pelo período
mínimo de 30 (trinta) dias, para estágio de orientação e preparação. Segundo informações
obtidas no âmbito da Corregedoria-Geral do Ministério Público de Minas Gerais, foram
reservados, no último estágio de orientação e preparação, apenas dois dias para o órgão de
correição.
Em caso de aproveitamento insuficiente no estágio de orientação e preparação, o membro do
Ministério Público permanecerá, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias à disposição de Centro
de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional para aprimoramento, podendo seu diretor, a qualquer
tempo, de ofício ou mediante provocação do corpo docente, impugnar a permanência na carreira
à Corregedoria-Geral do Ministério Público. O Corregedor-Geral, por sua vez, motivadamente,
submeterá a impugnação ao Conselho Superior do Ministério Público. Rejeitada a impugnação, o
membro do Ministério Público permanecerá em estágio probatório.
Observações/Sugestões:
1° É fundamental que os Promotores de Justiça em estágio probatório, ao longo do biênio, sejam
submetidos, ao menos, a uma inspeção/correição.

2° O exame trimestral de apenas dez peças selecionadas pelo próprio Promotor de Justiça em
estágio probatório não tem o condão, à evidência, de permitir a avaliação escorreita dos critérios
objetivos de produtividade e presteza no exercício das atribuições. Impõe-se, pois, que a
avaliação levada a efeito em relação aos trabalhos tenha como base número mais expressivo de
peças (o ideal seria a remessa de todas as peças produzidas pelos Promotores de Justiça no
período, com exame por amostragem).
3° Cuidar para que todos os Promotores de Justiça ao longo do estágio probatório realizem
trabalhos no Plenário do Tribunal do Júri.
4° Conferir à Corregedoria-Geral papel de protagonista no estágio de orientação e preparação
com os Promotores de Justiça em estágio probatório.
5° O número de Promotores de Justiça Assessores do Corregedor-Geral do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, no total de sete (07), é insuficiente para atender à demanda do
Corregedoria-Geral, mormente porque a Instituição conta com 1.017 (um mil e dezessete)
membros.
6° É recomendável que haja a vinculação do Promotor de Justiça Assessor do Corregedor-Geral a
um número determinado de Promotores de Justiça em estágio probatório.
7° É recomendável que ao longo do estágio probatório os Promotores de Justiça tenham
acompanhamento psicológico/psiquiátrico.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. “Sobre as informações que foram inseridas no Relatório
Preliminar de Inspeção a respeito do tópico Estágio Probatório (p. 39/48), não há propostas de
correções a serem apresentadas por esta Corregedoria-Geral.
Contudo, convém informar que todas as sugestões apresentadas pela Corregedoria Nacional
estão sendo acolhidas na minuta do novo Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais. A maioria das sugestões já está sendo implantada na atual
gestão da Corregedoria-Geral. Estão sendo iniciados estudos, junto ao Departamento Médico da
Procuradoria-Geral de Justiça, para o acompanhamento psicológico dos Promotores de Justiça em
estágio probatório. Está sendo aperfeiçoado o sistema eletrônico para que os Promotores de
Justiça em estágio probatório façam a inserção nele de todas as suas peças de atuação
jurisdicional ou extrajurisdicional – isso com a finalidade de que a Corregedoria-Geral faça a
escolha das 10 (dez) peças do Promotor de Justiça em estágio. Também estão sendo programadas
correições em todos os Promotores de Justiça em estágio probatório e foi inserida, na minuta de
Regimento Interno da Corregedoria-Geral, que será conferido protagonismo à Corregedoria nos
Cursos de Ingresso e nos Cursos de vitaliciamento de Promotores de Justiça em estágio
probatório.”

12. Correições e Inspeções

A disciplina da atividade fiscalizatória dos membros do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais encontra referência na Lei Complementar n.° 34/94, na seção que trata da
Corregedoria-Geral do Ministério Público. Reza o artigo 39, inciso I, do referido diploma legal
que compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público realizar inspeções nas Procuradorias
de Justiça, remetendo o relatório reservado à Câmara de Procuradores de Justiça. O inciso II do
artigo 39 também acomete ao Corregedor-Geral a atribuição de “realizar inspeções e
correições nas Promotorias de Justiça, remetendo relatório reservado ao Conselho Superior do
Ministério Público.”
Consta da referida lei, ainda, que a fiscalização da atividade funcional dos membros do
Ministério Público se dará por meio 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 extraordinárias
realizadas pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, independentemente de prévia
designação; c) inspeções ordinárias realizadas pela Corregedoria-Geral do Ministério Público
na forma do regimento interno (artigos 202 e seguintes da Lei Complementar n.° 34/94).
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. As
anotações que importem em demérito serão lançadas no assentamento funcional após prévia
ciência do interessado (matéria esta sujeita a reexame e recurso).
Já as inspeções extraordinárias serão realizadas pela Corregedoria-Geral do Ministério Público,
independentemente de prévia designação.
As correições ordinárias serão realizadas pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, na
forma do regimento interno, para verificar a regularidade de 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. A Corregedoria-Geral do Ministério Público
realizará, anualmente, correições ordinárias em 1/3 (um terço) das Promotorias de Justiça, no
mínimo.
As inspeções ordinárias em Procuradoria de Justiça serão realizadas pelo Corregedor-Geral do
Ministério Público ou pelos Subcorregedores-Gerais, na forma do regimento interno.
As correições extraordinárias serão realizadas, de ofício, pela Corregedoria-Geral do Ministério
Público e por determinação dos órgãos da administração superior do Ministério Público.
O Ato CGMP n.° 01, de 15.12.2015, que aprovou a revisão e a atualização da Consolidação dos
Atos Normativos e Orientadores expedidos pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, dá contornos mais nítidos para o procedimento da correição

ordinária. Consta do artigo 44 do referido ato normativo que, após “ser comunicado, por meio
de ofício da Corregedoria-Geral do Ministério Público, acerca da realização de correição
ordinária nos serviços afetos à Promotoria de Justiça em que atua, o órgão de execução
diligenciará para que sejam tomadas todas as providências relativas ao bom andamento do
trabalho correcional, competindo-lhe: a) oficiar às autoridades locais da comarca, noticiandolhes a realização da correição; b) divulgar a correição através da imprensa local; c) solicitar à
Direção do Foro a afixação do edital no quadro de avisos/editais do fórum e, em se tratando de
órgão de administração instalado fora das dependências do fórum local, o referido edital
deverá ser afixado também no Prédio da Promotoria de Justiça, em lugar visível e acessível ao
público; d) providenciar espaço físico adequado para os trabalhos da comissão; e) recepcionar
a comissão para os contatos iniciais e acompanhar os trabalhos; e) apresentar as pastas e os
livros obrigatórios ou os sistemas eletrônicos correspondentes; f) disponibilizar o seguinte
material para análise da comissão, escolhidos a partir da última correição realizada nos
trabalhos da Promotoria de Justiça, preferencialmente referentes aos últimos doze meses: f.1.
dez inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência ou procedimentos
investigatórios criminais, cujos arquivamentos tenham sido devidamente homologados pelo
Poder Judiciário; f.2. dez processos criminais transitados em julgado e dez em andamento; f.3.
dez processos cíveis e ações civis públicas transitados em julgado e dez em andamento; f.4. dez
inquéritos civis, procedimentos preparatórios, notícias de fato e procedimentos investigatórios
criminais em andamento, recomendações expedidas, termos de ajustamento de conduta
firmados, atas de reunião e atas de audiências públicas; g) providenciar previamente: g.1.
cópia do relatório de movimento forense da Secretaria Judicial relativo ao mês anterior à
realização da correição ordinária; g.2. cópias dos demonstrativos consolidados de feitos
judiciais e extrajudiciais, extraídos do SRU, com o termo inicial datado da última correição, e o
termo final, da correição atual, salvo quando a posse ou a entrada em exercício forem
posteriores à última correição, hipótese em que a data daquelas passa a ser o termo inicial;
g.3. cópia dos relatórios de prazos e pendências de feitos judiciais e extrajudiciais, extraídos do
SRU; g.4. relatório judicial relativo ao quantitativo discriminado de autos com carga ao
Ministério Público, referente a cada órgão de execução que detiver o respectivo acervo; g.5.
relatório detalhado relativo ao inventário de bens móveis integrantes do acervo da Promotoria
de Justiça, no qual constem, inclusive e por expresso, eventuais divergências entre o mobiliário
físico e aquele formalmente listado, bem como os bens adquiridos por meio de transação
penal, termos de ajustamento de conduta ou outras formas de acordos formalizados em que o
Ministério Público do Estado de Minas Gerais figurar como destinatário; g.6. listagem dos
feitos em tramitação referentes aos crimes de homicídio.”
Em relatório de inspeção examinado ao concreto – no 4º cargo da Promotoria de Justiça de
Araxá – foram lançadas as seguintes conclusões:
“As exigências normativas referentes à efetivação da atividade correcional foram
perfeitamente preparadas. Os trabalhos correcionais se desenvolveram livres de incidentes,
consoante apontamentos lançados na seção 07.
A avaliação das manifestações em processos judiciais elaboradas pelo Promotor de Justiça,
referentes à área criminal, demonstra que, nessa seara, desempenha seus misteres com a
qualidade técnica muito boa.

O Promotor de Justiça correcionado não atua na área cível, impossibilitando a avaliação
técnica dos respectivos trabalhos.
O Promotor de Justiça exerce atividade extrajudicial, contudo, nessa seara, restou prejudicada
a avaliação técnica dos referidos trabalhos pela inexistência/escassez de feitos em tramitação.
De forma geral, a qualidade técnica dos serviços realizados pelo membro correcionado pode,
em média, ser considerada muito boa.
Foram constatados atrasos nos pronunciamentos judiciais.
Há um total de 03 (três) feitos pendentes de manifestação ministerial por mais de 30 (trinta)
dias, não incluindo feitos que demandam, ‘ex legis’, urgência nos pronunciamentos, sugerindose a expedição de recomendação ao Órgão de Execução, para regularização do atraso no prazo
de trinta dias, sem prejuízo de comunicação ao Procurador-Geral de Justiça. Findo o prazo para
regularização, o membro do Ministério Público deverá emitir relatório a respeito.
No que tange ao acompanhamento dos expedientes extrajudiciais, não foram verificados
atrasos.
De forma geral, a regularidade dos serviços realizados pelo membro correcionado pode, em
média, ser considerada excelente.
Do ponto de vista administrativo, a Promotoria de Justiça apresenta-se bem organizada.
Portanto, considerando o material efetivamente analisado e de forma global, a correição
ordinária referente ao Órgão de Execução Genebaldo Vitória Borges na 4ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Araxá pode ser avaliada como muito boa.
Em face das orientações/determinações supra, sugere a equipe correcional que somente haja o
arquivamento de expediente da correição ordinária quando o Promotor de Justiça declarar e
demonstrar as concretas implantações de todas as orientações a si dirigidas.
No mais, sugere-se a expedição de ofício à Chefia Institucional para avaliação das
reivindicações declinadas pelo Órgão de Execução.”
O relatório de correição examina, também, os procedimentos extrajudiciais em trâmite na
Promotoria de Justiça, atendimento ao público, moradia na Comarca, inspeções nos
estabelecimentos penais, casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, casos de
violação de direitos da criança e do adolescente, do idoso e da pessoa com deficiência, além
do exercício de atividade docente. Em relação ao Tribunal do Júri, não há exame das atas das
sessões realizadas.
Foram realizadas as seguintes inspeções/correições: ano de 2015: 334 (trezentos e trinta e
quatro), 331 (trezentos e trinta e uma) correições ordinárias, 02 (duas) correições
extraordinárias e 01 (uma) inspeção extraordinária.
Não foram realizadas inspeções/correições no âmbito dos cargos da Procuradoria de Justiça.

O atual Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público remonta ao ano de
1987. Está absolutamente desatualizado. Trata-se de norma de substancial importância para a
atividade correcional, uma vez que tem função normativa complementar à Lei Orgânica do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Tramita no âmbito da Corregedoria-Geral do
Estado de Minas Gerais projeto de novo Regimento Interno, cuja data de previsão de
conclusão dos trabalhos é 25.03.2016. Após, a Câmara de Procuradores (colegiado equivalente
ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores) deverá levar a efeito a consectária apreciação.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. “Sobre as informações que foram inseridas no Relatório
Preliminar de Inspeção a respeito do tópico Correições e Inspeções (págs. 48/52), não há
propostas de correções do Relatório a serem apresentadas por esta Corregedoria-Geral.
Contudo, há informações que precisam ser acrescidas no relatório. A primeira delas diz
respeito ao Projeto sobre o novo Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, cuja minuta já está sendo finalizada para o envio à Câmara
dos Procuradores para análise. Consta na referida minuta a disciplina das Correições e
Inspeções nas Procuradorias de Justiça. Também está finalizada uma proposta de Resolução,
que será apresentada à Câmara de Procuradores de Justiça ainda no mês de março de 2016 e
disciplinará especificamente as Correições e as Inspeções nos trabalhos dos Procuradores de
Justiça, em que será conferida prioridade à realização das correições ordinárias pela via
eletrônica.
Convém registrar também que as normas que disciplinam o sistema de correições e inspeções
pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais estão sendo
aperfeiçoadas para tornar o sistema mais eficiente, dinâmico e econômico, priorizando,
sempre que possível, a realização de parte das correições ordinárias pela via virtual.”

13. Resoluções do CNMP
13.1 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 DIVAP
(Diisão de Apoio Administrativo). A resolução da unidade DIVAP estabelece que o controle
das mesmas é feita por esta unidade (artigo 10 da Resolução conjunta PGJ CGMP nº 4, de
6 de abril de 2011 que dispõe sobre a criação de assessoria técnica da Corregedoria-geral
do Ministério Público e da Secretaria da Corregedoria-Geral do Ministério Público e sua
estrutura orgânica, regulamentado as suas atribuições no âmbito da Corregedoria-geral Os
servidores responsáveis são Paulo Amaral e Giovana França.
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

do ano de 2015. A segunda visita ocorreu em outubro e novembro de 2015. Segundo
relatório enviado pela Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade
Policial e Segurança Pública, o Estado de Minas Gerais possui 245 unidades policiais
cadastradas, dentre as quais 184 não tiveram os respectivos relatórios preenchidos em
relação à primeira visita mesmo tendo sido encaminhado ofício cobrando. Em relação à
segunda visita, não foram encaminhados os relatórios de 491 unidades policiais. A
informação quanto ao nível de preenchimento foi atualizada na quarta-feira dia
27.01.2016 mediante consulta ao sistema de resoluções do CNMP. A primeira cobrança da
qual a servidora Giovana (que prestou as informações) se recorda foi a do ofício acima
referido. Não foram instaurados expedientes na corregedoria em razão do não
preenchimento. Foi instaurado expediente para verificar a razão de os delegados não
possibilitarem que os promotores fizessem a visita. No que concerne ao formulário de
perícia criminal, 20 entidades não tiveram o formulário enviado na primeira visita. Na
segunda, ficou faltando o encaminhamento de 46 entidades. Não houve nova cobrança.
Não existe um provimento da corregedoria cobrando as visitas. Quanto ao relatório de
medicina legal, 2 não foram encaminhados na primeira visita e 15, na segunda.
13.2 Interceptação telefônica (Res. nº 36/CNMP): Para a prestação de informações
relativas às interceptações telefônicas, o membro deve preencher um relatório mensal ou
fazer o lançamento dos feitos no SRU – Sistema de Registro Unificado na parte específica
da interceptação onde consta um relatório parecido com o formulário com os dados
requeridos pelo CNMP. De acordo com relatório extraído pela Corregedoria Nacional, os
dados referentes ao ano de 2015 ainda não haviam sido prestados pela Corregedoria-Geral
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Informou o servidor Rodrigo Otávio
sobre a dificuldade para prestar as informações ao CNMP uma vez que não é obrigatória a
utilização do sistema para cadastramento dos feitos judiciais e também não é possível a
extração de nenhuma informação neste sistema. Ou seja, o sistema não foi desenvolvido a
contento de forma que possa ser possível a extração de informações. Considerando que
por ato conjunto do PGJ e CGMG os membros ficaram desonerados de preencher o
relatório da corregedoria para fomentar o uso do sistema sendo que o sistema não foi
completamente desenvolvido, as informações constantes do SRU não espelham a
realidade. Tal problema ocorre tanto para as informações da Resolução 36 quanto para a
Resolução 74. O ato conjunto segue em anexo.
13.3 Cronograma de inspeções e correições (Res. nº 43/CNMP): Esta resolução é de
atribuição da unidade DIAFO (Divisão de Apoio à Fiscalização e Orientação Funcional). O
calendário anual é publicado anualmente, normalmente em outubro/novembro, sendo
que com prazo de 30 dias para comunicação informando a data de inspeção nas
promotorias. Normalmente, iniciam em fevereiro, divididos os grupos. A equipe é
composta por 1 Subcorregedor e 1 promotor assessor.
13.4 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 de Minas Gerais possui 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
diversas unidades prisionais do Estado de Minas Gerais sem o respectivo relatório,
conforme extrato retirado na data de 28.01.2016 do sistema do CNMP. Não foi
encaminhado ofício de cobrança até a presente data da ausência de visitas.
13.5 Fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de
internação e semiliberdade (Res. nº 67/CNMP): Da análise dos documentos gerados pelo
CNMP, em data de 27.01.2016, verifica-se que vários estabelecimentos não foram
fiscalizados. No que se refere à internação, não houve o encaminhamento de 2 relatórios
anuais de um total de 30; quanto ao relatório anual da internação de semi-liberdade, 5
não foram encaminhados de um total de 13. Quanto aos relatórios bimestrais, algumas
unidades não foram visitadas. Neste caso específico, o total não representa a maioria de
unidades. Apenas 1 ofício circular foi encaminhado sobre as pendências, nos mesmos
moldes do encaminhado para efeitos da Resolução nº 20 do CNMP.

13.6 Indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares (Res. nº
68/CNMP): Colocam manualmente na capa dos procedimentos a informação quanto ao
prazo prescricional das faltas disciplinares. Fica a cargo da DIAFO a observância da
Resolução. Não possuem sistema para controle dos prazos.
13.7 Inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (Res.
nº 71/CNMP): Na inspeção anual em relação à resolução de acolhimento, 221 unidades
não tiveram o formulário enviado em 2015, de um total de 415. 16 não encaminharam o
relatório de fiscalização de acolhimento familiar, de um total de 21.
13.8 Controle do exercício do magistério (Res. nº 73/CNMP): O Ministério Público do
Estado de Minas Gerais possui um controle de docência no SISCOR. Foi extraído relatório
do SISCOR com o referido controle que segue anexo a este termo. Referido controle é feito
com base na Resolução 73 do CNMP e na Resolução CAM PJ nº 6 de 2006 e ato CGMP de
março de 2014. Foi elaborado um formulário que deve ser obrigatoriamente preenchido
pelo membro do Ministério Público de Minas Gerais que exercer a docência. Referido
formulário encontra-se disponível na página eletrônica da Corregedoria-geral na intranet
para ser preenchida a cada semestre. Nunca houve encaminhamento da relação dos
membros do MPMG que exercem magistério ao Conselho Nacional do Ministério Público.
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. Em 2012, foi instaurado o expediente de protocolo 156/2012 para verificar
comunicações de exercício de magistério à Corregedoria do MPMG.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. “Sobre as informações que foram inseridas no Relatório
Preliminar de Inspeção a respeito das Resoluções do CNMP (p. 53/57), não há sugestões ou
propostas de correções a serem apresentadas por esta Corregedoria-Geral.
Contudo, observa-se que está sendo criado um Procedimento de Estudo das execuções
internas do trabalho da Corregedoria-Geral visando ao aperfeiçoamento do acompanhamento
e da fiscalização do cumprimento das Resoluções do CNMP no que tange ao âmbito que
envolve o trabalho da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
Uma das sugestões que poderá ser acolhida é a criação de um Núcleo de Controle do
Cumprimento das Resoluções da CNMP junto à Assessoria Técnica da Corregedoria-Geral.”

14. Em Relação a Outras Atividades
Exercidas pelo Órgão
14.1 Assentos funcionais: a responsabilidade pelos assentos funcionais dos membros é
dividida entre a DPMP - Diretoria de Pessoal do Ministério Público (assentamentos gerais)
e a CGMP (conceito, inspeções, correições, notas meritórias, residência fora da comarca,
docência etc). Como registrado acima, a consulta aos assentamentos foi unificada no
SISCOR, inclusive com a possibilidade de gerar uma ficha funcional em PDF. Cada membro
possui uma pasta suspensa na Corregedoria, na qual são arquivados documentos relativos
à vida funcional. Não existe mais ficha funcional em papel.
14.2 Expedição de atos, portarias e recomendações: são expedidos atos isolados e em
conjunto. Os atos isolados são avisos, comunicações, atos, recomendações e portarias. Os
atos conjuntos são avisos, atos, resoluções e recomendações. Na elaboração dos atos, o
Corregedor Geral pode ou não contar com a assessoria de membros ou técnica. Nos atos
conjuntos, as tratativas são levadas a efeito entre o Corregedor-Geral e o Procurador-Geral
de Justiça, sem ordem de prioridade na assinatura.
14.3 Controle de estagiários: não tem atribuições. Está a cargo de uma diretoria própria
vinculada ao CEAF - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional.
14.4 Controle disciplinar de servidores: a partir de julho de 2014 (Res. Conjunta n.°
1/2014), o controle disciplinar de servidores passou para atribuição da CG. O
procedimento está regulamentado em uma resolução conjunta do PGJ e do CG, após
alteração na lei orgânica. No ano de 2015, foram instaurados 28 PPA - Procedimento
Preliminar Administrativo (17 arquivados e 13 em instrução), 4 PDA - Procedimento
Disciplinar Administrativo (1 arquivado, 1 em grau de recurso na Câmara de Procuradores
de Justiça e 2 com o PGJ para decisão) e 4 SDA - Sindicância Disciplinar Administrativa (1
arquivada, 2 com o PGJ para decisão e 1 em instrução).

14.5 Manifestações nas autorizações de residência fora da comarca: segundo disposto na
Resolução Conjunta n.° 2/2008, a Corregedoria é ouvida previamente nos requerimentos
de autorização para residência fora da comarca, sendo manifestação sem efeito
vinculativo. A Corregedoria tem ciência posterior da decisão, ao acompanhar as
publicações no DOMP - Diário Oficial do Ministério Público, anotando no SISCOR. No
máximo, a cada um ano, os membros devem renovar o pedido.
14.6 Movimentação de quadro: a participação da Corregedoria está restrita às informações
que devem ser prestadas ao Conselho Superior do Ministério Público. Aberto o edital por
merecimento, os membros fazem suas inscrições. Num primeiro momento, a
Superintendência dos Órgãos Colegiados faz uma consulta ao SISCOR – Sistema de Apoio à
Corregedoria e, se constatado qualquer impedimento (punição a menos de dois anos, por
exemplo), nos termos do art. 184 da LC 34/94, de pronto indeferem a inscrição. Formada a
lista dos habilitados, os próprios conselheiros fazem a consulta ao SISCOR. Até novembro
de 2015, havia uma resolução que delegava à Corregedoria, seguindo determinadas
diretrizes, a elaboração do conceito de cada membro que estivesse concorrendo ao edital.
Esta resolução foi revogada em dezembro de 2015. Atualmente há uma ausência de
regulamentação. Como não houve abertura de editais desde a revogação da norma
anterior, a questão não foi enfrentada pelo CSMP.
14.7 Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº
74/CNMP: existe uma delegação informal do PGJ para que a Corregedoria preste as
informações sobre a atividade administrativa. Já existe uma minuta de resolução conjunta
regulamentando que as informações administrativas deverão ser prestadas diretamente
pelo PGJ ao CNMP.
14.8 Relatório anual da Corregedoria: é realizado anualmente, contendo as atividades da
Corregedoria-Geral, tais como, inspeções/correições realizadas, procedimentos
instaurados e finalizados, afastamentos processuais (suspeições/impedimentos), relatórios
de estágio probatório analisados, atos normativos expedidos etc.
14.9

Outras atividades exercidas pela Corregedoria-Geral: não há outras atribuições.

14.10 Observações da equipe de inspeção: As informações contidas nos itens 1 a 9 foram
prestadas pelo servidor Rodrigo Otávio Martins de Souza, Oficial do MPMG, coordenador
da secretaria da Corregedoria-Geral.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. “Quanto às informações que foram inseridas no Relatório
Preliminar de Inspeção referentes ao tópico Em Relação a Outras Atividades Exercidas pelo
Órgão (p. 57/59), não há sugestões ou propostas de correções a serem apresentadas por esta
Corregedoria-Geral.”

15. Outras Considerações Feitas pela
Unidade Inspecionada
O Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais além de manifestar-se
sobre os itens constantes do Relatório preliminar, entendeu importante consignar os seguintes
aspectos:
15.1 A importância dos trabalhos realizados pelas gestões anteriores da CorregedoriaGeral do ministério Público do estado de minas gerais.
O Ministério Público é um construir. Nenhuma mudança importante é feita por uma só
pessoa ou por somente uma gestão. A construção de um Ministério Público transparente,
eficiente e humanizado é um trabalho de gerações e isso tendo sido feito nas últimas
décadas e tem sido intensificado, principalmente com o advento da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, que conferiu um novo e inovador papel
constitucional ao Ministério Público ao inseri-lo como defensor da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput, da
CR/1988).
Essas mudanças também têm sido operacionalizadas no âmbito das Corregedorias do
Ministério Público brasileiro.
No caso do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Corregedores-Gerais anteriores
e suas equipes de trabalho desenvolveram projetos e atividades importantes para o
fortalecimento e o aperfeiçoamento das atividades de fiscalização e de orientação.
Contém destacar aqui, por exemplo, o Regimento Interno da Corregedoria-Geral criado em
1987, ainda em vigor; o Manual do Promotor de Justiça; o Ato de Consolidação das
Normas da Corregedoria-Geral, cuja última versão é de dezembro de 2015, etc.
A gestão passada, que teve como Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais o Procurador de Justiça Luiz Antônio Sasdelli Prudente, contribuiu
significativamente para o engrandecimento e o aperfeiçoamento do papel da
Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Destacam-se aqui a
ampliação da estruturação física da Corregedoria-Geral, o incremento do quadro de
pessoal, principalmente de servidores, e a alteração da Lei Orgânica do Ministério Público
do Estado de Minas Gerais (Lei Complementar Estadual n. 34/1994) – isso por intermédio
da Lei Complementar Estadual nº 136, de 27 de junho de 2014, que fortaleceu a
Corregedoria-Geral do Ministério Público, ampliando os seus quadros de Promotores
Assessores do Corregedor-Geral, criando a Chefia de Gabinete do Corregedor-Geral,
conferindo à Corregedoria-Geral o papel de parte nos processos administrativos contra
membros e, ainda, prevendo recurso à Câmara de Procuradores das decisões do Conselho
Superior do Ministério Público ou do Procurador-Geral de Justiça contrárias ao pleito do
Corregedor-Geral. Portanto, a gestão do Doutor Luiz Antônio Sasdelli Prudente foi de

muito êxito nos seus quatro anos perante a Corregedoria-Geral do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais.
Agora incumbe a esta gestão o aperfeiçoamento da Corregedoria-Geral em outros
aspectos importantes da sua atuação funcional.
15.2 Os projetos e as principais mudanças que estão sendo realizadas pela gestão do
Atual Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
Desde o início da atual gestão da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais, a nova equipe tem atuado com a finalidade de manter o que está dando
certo, aperfeiçoar o precisa ser melhorado e inovar no que for necessário. Tudo isso
visando à absoluta transparência e à eficiência nas atividades de orientação e fiscalização
da atividade funcional do Ministério Público.
Para a maior eficiência e transparência dos trabalhos da Corregedoria-Geral foi discutido
com a equipe e aprovado o Ato CGMP nº 2, de 1º de fevereiro de 2016, que uniformizou e
sistematizou os pareceres e procedimentos da Corregedoria-Geral. Foi fixado no ato que
todos os pareceres dos Assessores deverão ser acompanhados de ementas e que o
número de páginas não deve superar, salvo motivos justificados, 06 (seis) laudas.
Nesse mesmo contexto, foi determinado pelo Corregedor-Geral que todas as inovações
fossem feitas por intermédio de projetos, com a manifestação prévia dos membros do
Ministério Público e dos servidores, isso com o fim de se buscar a maior legitimidade e
adequação da proposta de inovação.
Destacam-se aqui 04 (quatro) Projetos em curso.
1º - Projeto Regimento Interno da Corregedoria-Geral, aprovado pelo Ato CGMP nº 1, de
1º de fevereiro de 2016. Por esse ato, foram instituídos os trabalhos de elaboração da
Proposta do Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais (CGMPMG), nos termos do projeto constante de seu anexo. Na proposta do
Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, consta que tal regimento será composto pelo conjunto essencial das normas que
disciplinam o funcionamento interno desse órgão do Ministério Público.
Ressalta-se que a Proposta do Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais objetiva, em linhas gerais, consolidar e organizar o
conjunto de normas internas essenciais afetas à atuação da CGMPMG e facilitar a sua
missão.
Os objetivos específicos da Proposta do Regimento Interno da Corregedoria-Geral do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais são organizar, uniformizar e consolidar o
conjunto de normas essenciais que disciplinam a atuação interna da CGMPMG; definir,
com clareza e precisão, as competências internas da CGMPMG e dos seus órgãos;

disciplinar os procedimentos internos da CGMPMG; fixar outras diretrizes relacionadas
com a missão da CGMPMG.
Constou também no ato que a estrutura da Proposta do Regimento Interno da CGMPMG
será dividida em duas partes: 1ª) Parte Geral; 2ª) Parte Especial. A Parte Geral será
composta pelos princípios orientadores e pela definição dos órgãos internos da
Corregedoria-Geral e das suas respectivas competências e atribuições. A Parte Especial
será integrada pela disciplina dos procedimentos e atos afetos à atuação da CGMPMG e
pelas Disposições Finais.

2º - Projeto Vade Mecum da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais (CGMPMG), instituído nos termos do Ato nº 9, de 1º de fevereiro de 2016.
O Vade Mecum será uma obra de referência, de caráter periódico, da Corregedoria-Geral
do Ministério Público de Minas Gerais, que conterá a compilação e consolidação de leis,
atos normativos, enunciados, súmulas de interesse às atividades afetas à CGMPMG, além
da estrutura básica de técnicas de atuação funcional e check list baseados em uma
pragmática de atuação eficiente e condizente com os mandamentos constitucionais afetos
à Instituição e com as necessidades concretas decorrentes da quantidade de demandas a
cargo do Ministério Público. O texto consolidado conterá as alterações e atualizações
relativas ao seu objeto.
São objetivos do Vade Mecum da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais: I – em linhas gerais, consolidar e organizar os atos normativos e
orientadores no âmbito das atividades da CGMPMG, bem como servir como material de
referência para membros e servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
facilitando a missão a ser desenvolvida na CGMPMG em relação às suas atividades
orientadoras; II – de forma específica, organizar os atos normativos de interesse da
atuação da CGMPMG; compilar e consolidar os atos normativos no âmbito da atuação da
CGMPMG; criar uma visão do todo em relação à atuação da CGMPMG, que facilite o
acesso rápido e fácil às suas informações e orientações; facilitar a consulta e o trabalho de
membros e servidores da Instituição e, mais especificamente, no âmbito da CGMPMG;
contribuir para a consolidação de uma pragmática social constitucionalmente eficiente de
atuação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
E mais: o Projeto Vade Mecum terá a seguinte estrutura e conteúdos: I – Constituições da
República e do Estado de Minas Gerais; II – legislação referente ao Ministério Público; III –
resoluções e recomendações do Conselho Nacional do Ministério Público; IV – Regimento
Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público de Minas Gerais; V – Glossário da
Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Ato CGMP n.º 1, de
15 de dezembro de 2015, e de outros atos e orientações referentes ao âmbito da atuação
da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais); VI – consolidação
dos atos da Corregedoria-Geral do Ministério Público de Minas Gerais (atualizado); VII –
enunciados de súmulas do Conselho Superior do Ministério Público de Minas Gerais; VIII –
enunciados de súmulas da Corregedoria-Geral do Ministério Público de Minas Gerais; IX –

técnicas de atuação funcional com modelos de estrutura básica das peças e check list; X –
outros atos referentes a assuntos de que trata o Vade Mecum.
3º - Projeto Glossário da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, instituído pelo Ato nº 7, de 1º de fevereiro de 2016. O Glossário abrangerá o Ato
CGMP n.º 1, de 15 de dezembro de 2015, e outros atos e orientações referentes ao âmbito
da atuação da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
O Glossário da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Ato
CGMP n.º 1, de 15 de dezembro de 2015, e de outros atos e orientações referentes ao
âmbito da atuação da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais) é o documento que discorrerá, em ordem alfabética, sobre os institutos,
procedimentos e orientações constantes do Ato CGMP n.º 1, de 15 de dezembro de 2015,
e de outros atos e orientações referentes ao âmbito da atuação desta Corregedoria-Geral
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, conceituando os assuntos de interesse
de forma clara, precisa e mais reduzida possível, de modo a facilitar o acesso às
atribuições, às orientações e à própria função da Corregedoria-Geral do Ministério Público
do Estado de Minas Gerais.
Consta do Ato CGMP nº 7 que o Glossário da Corregedoria-Geral do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais (Ato CGMP n.º 1, de 15 de dezembro de 2015, e de outros atos e
orientações referentes ao âmbito da atuação da Corregedoria-Geral do Ministério Público
do Estado de Minas Gerais) será publicado na versão online, com atualização periódica
trimestral e possibilidade de a versão impressa integrar o Vade Mecum da CorregedoriaGeral do Ministério Público.
4º - Projeto Enunciados de Súmulas da Corregedoria-Geral do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais (CGMPMG), instituído pelo Ato CGMP nº 5, de 1º de fevereiro de
2016. Os Enunciados de Súmulas da CGMPMG são verbetes que conterão a síntese de
questões já sedimentadas no âmbito da orientação funcional da Corregedoria-Geral do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Os Enunciados de Súmula da CGMPMG
objetivam, em linhas gerais, facilitar a consulta rápida e a orientação aos membros e aos
servidores em relação às questões já sedimentadas no âmbito desta CGMPMG.
Consta também do Ato CGMP nº 5/2016 que os Enunciados de Súmulas seguirão ordem
numérica. Para facilitar o acesso às orientações, a CGMPMG poderá também organizar os
enunciados por matérias, sem prejuízo da numeração respectiva.
5º - Plano Diretor da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais. Está em estágio bem avançado o processo de implementação do Plano Diretor da
Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que, entre outras
diretrizes, irá estabelecer e definir novas diretrizes da Corregedoria-Geral; permitir a
mudança do patamar quantitativo para o patamar qualitativo; ir além da eficácia para
também atingir a efetividade; buscar o equilíbrio entre os pilares da atuação da
Corregedoria, destacando-se aqui a orientação e a fiscalização; promover medidas que

primem por uma maior contribuição da Instituição acerca dos resultados relacionados às
atribuições do Ministério Público na defesa da Sociedade.
6º - Do Procedimento de Pesquisas e Estudos sobre dados estatísticos que envolvam a
atuação institucional no âmbito da atividade fiscalizadora da Corregedoria-Geral. A
Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais está disciplinando a
instauração de procedimento para a realização de pesquisas estatísticas e estudos
periódicos sobre a eficácia da atuação da Corregedoria ou sobre a eficácia social do
trabalho institucional com a finalidade de apresentar os resultados à Câmara dos
Procuradores, ao Conselho Superior e ao Procurador-Geral de Justiça e sugerir medidas de
aperfeiçoamento da Instituição, inclusive em relação à distribuição de atribuições entre os
órgãos do Ministério Público. O procedimento para estudos estatísticos é instaurado pelo
Corregedor-Geral de ofício ou mediante provocação dos órgãos da Administração Superior
do Ministério Público. O despacho que instaurar o procedimento deverá demonstrar a
utilidade da pesquisa, especificando o problema a ser analisado, os objetivos, a
metodologia a ser empregada, o cronograma e o prazo para a conclusão dos estudos.
Esses estudos de dados estatísticos poderão contar com colaboradores internos e
externos. Esse procedimento de pesquisas e estudos estatísticos foi inserido na minuta de
Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais
que será encaminhada à Câmara de Procuradores de Justiça.
Conforme mencionado anteriormente, já estão sendo instaurados procedimentos para
estudos voltados para o aperfeiçoamento da atuação interna da Corregedoria-Geral do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Cita-se aqui o procedimento instaurado para
a análise da viabilidade da transferência do controle do Sistema de Registro Único (SRU)
para a Corregedoria-Geral, o que, inclusive, foi objeto de sugestão da própria Corregedoria
Nacional.
Considerando que os referidos projetos e informações foram apresentados à equipe da
Corregedoria Nacional que realizou a inspeção nesta Corregedoria-Geral, aguarda-se que
as informações sobre os Projetos, Plano Diretor e Procedimentos de Pesquisas, todos em
estágio de implementação pela nova gestão da Corregedoria-Geral do Ministério Público
do Estado de Minas Gerais, também sejam mencionados no Relatório Preliminar de
Inspeção da Corregedoria Nacional.
15.3 Considerações finais da resposta da Corregedoria-Geral do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais ao Relatório Preliminar de Inspeção da Corregedoria Nacional.
Reconhece-se expressamente a importância do Relatório Preliminar de Inspeção da
Corregedoria Nacional.
As recomendações apresentadas pela Corregedoria Nacional do Ministério Público serão
úteis para o aperfeiçoamento do trabalho de fiscalização e de orientação deste órgão do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, tanto que uma quantidade significativa das

recomendações apresentadas no Relatório já estava sendo implantada ou estava em fase
de projetos em tramitação nesta Corregedoria-Geral.
Espera-se que sejam acolhidas as sugestões de retificações e de acréscimos, propostos
nesta Resposta, ao Relatório Preliminar de Inspeção da Corregedoria Nacional do
Ministério Público.
Este Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e toda sua equipe
de trabalho estarão à disposição da Corregedoria Nacional do Ministério Público para
esclarecimentos ou análise de sugestões ou de recomendações entendidos necessários.
Por fim, cumpre consignar que o Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais no quadriênio de 2012/2015, Dr. Luiz Antônio Sasdelli Prudente, através de
e-mail encaminhado à Corregedoria Nacional, também apresentou resposta ao Relatório
Preliminar, dada a particularidade do caso (a inspeção foi realizada logo após o término do
seu segundo mandato à frente da Corregedoria-Geral do MP-MG).

16. Proposições da Corregedoria Nacional
16.1 Quanto às atribuições e estruturas organizacionais (item 2). Considerando o que já foi
anotado anteriormente, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional
do Ministério Público que: a) expeça RECOMENDAÇÃO para que o Corregedor-Geral
finalize a minuta de Regimento Interno da Corregedoria-Geral, previsto para dia
25/03/2016, e encaminhe na data informada à Câmara de Procuradores de Justiça para
deliberação; b) expeça RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça para que
empreenda os esforços necessários para que a Câmara de Procuradores de Justiça aprecie
a minuta de Regimento Interno e promova a sua regulamentação; c) expeça
RECOMENDAÇÃO para que o Corregedor-Geral finalize a minuta de resolução que
regulamentará as inspeções e correições nas Procuradorias de Justiça e encaminhe na data
informada à Câmara de Procuradores de Justiça para deliberação; d) expeça
RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça para que empreenda os esforços
necessários para que a Câmara de Procuradores de Justiça aprecie a minuta de resolução a
ser apresentada que disciplinará as correições e as inspeções nos trabalhos das
Procuradorias de Justiça. No prazo de 30 (trinta) dias, a Corregedoria Nacional será
informada sobre os itens a e c. No prazo de 90 (noventa) dias, a Corregedoria Nacional
será informada sobre os itens b e d.
16.2 Considerando o que já foi anotado anteriormente, a Corregedoria Nacional propõe ao
Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público que expeça DETERMINAÇÃO para
que o Corregedor-Geral, ao elaborar a minuta de Regimento Interno da CorregedoriaGeral, regulamente os procedimentos disciplinares prévios. No prazo de 30 dias a
Corregedoria Nacional será informada.

16.3 Quanto à estrutura de pessoal do Órgão (item 6) – Considerando as constatações
feitas pela equipe de inspeção, o quadro atual de servidores à disposição da CorregedoriaGeral está adequado às suas atribuições. Com relação ao número de Promotores de Justiça
Assessores do Corregedor-Geral, no total de sete (07) para atender 1.017 (um mil e
dezessete) membros, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do
Ministério Público que expeça RECOMENDAÇÃO para que o Procurador-Geral empreenda
esforços necessários para incrementar a força de trabalho da Corregedoria-Geral,
agilizando a designação de, pelo menos, mais um Promotor de Justiça Assessor do
Corregedor-Geral. No prazo de 60 (sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será informada
sobre as providências.
16.4 Quanto à estrutura física (item 7) – 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.
16.5 Quanto ao sistema de arquivo (item 8) – 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 empreenda
esforços necessários para agilizar o trabalho do Grupo de estudos criado para elaborar a
tabela de temporalidade e as regras de descarte de documentos. No prazo de 60
(sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será informada sobre as providências.
16.6 Quanto à estrutura de tecnologia da informação (item 9) – Diante do que foi
constatado pela Equipe de Inspeção, bem como na visita técnica posterior, a Corregedoria
Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de
RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral para que: a) repasse à Corregedoria-geral do
Ministério Público a função de patrocinador do sistema para atividade-fim do MPMG; b)
estabeleça a obrigatoriedade de uso do sistema (SRU), tanto do módulo judicial como do
extrajudicial, por todos os órgãos de execução, descontinuando o relatório judicial
preenchido que não possui a terminologia das Tabelas Unificadas do CNMP; c) adote no
Sistema da atividade-fim do MPMG a nomeclatura das tabelas unificadas do Ministério
Público (classes, assuntos e movimentos), evitando o uso de tabelas “DE/PARA”; d) elabore
estudo junto à COPLI para padronizar as rotinas operacionais das Promotorias de Justiça.
Expedição de RECOMENDAÇÃO ao Corregedor-geral para que: e) elabore trabalho para
aferir a qualidade dos dados extrajudiciais capturados e registrados no SRU – Sistema de
Registro Unificado. No prazo de 90 (noventa) dias a Corregedoria Nacional deverá ser
informada das medidas até então adotadas em relação aos itens constantes desta
proposição.
16.7 Quanto aos procedimentos disciplinares (item 10) – Diante do que restou constatado
pela equipe de inspeção, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho
Nacional do Ministério Público a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Corregedor-Geral para
que: a) racionalize os procedimentos de apuração dos ilícitos funcionais evitando
diligências desnecessárias e a juntada de documentos que não estejam diretamente
relacionados à comprovação do fato investigado; b) zelar pela objetividade e clareza das

imputações nas portarias dos processos disciplinares, evitando apreciações subjetivas e
valoração das provas que espelham o próprio parecer final da assessoria. Em 60 (sessenta)
dias a Corregedoria Nacional será informada das providências adotadas.
Em que pese os esclarecimentos prestados, a Corregedoria Nacional já instaurou 10
Reclamações Disciplinares em razão do que constatado pela equipe de inspeção.
16.8 Quanto ao estágio probatório (item 11) – Quanto às questões relativas ao Estágio
Probatório, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do
Ministério Público a expedição de DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral para que: a)
Estabeleça a obrigatoriedade dos Promotores de Justiça em estágio probatório realizarem
trabalhos no Plenário do Tribunal do Júri; b) Exerça papel de protagonista no Curso de
preparação para ingresso na carreira, participando do planejamento e garantindo,
também, que a Corregedoria disponha de tempo adequado nos módulos do curso; c)
Submeta os promotores em estágio probatório, ao menos, a uma inspeção/correição
ordinária; d) vincule um Promotor de Justiça Assessor do Corregedor-Geral a um número
determinado de membros em estágio probatório; e) Estabeleça a obrigatoriedade para
que os Promotores de Justiça em estágio probatório disponibilizem todas as peças para
avaliação, por amostragem, pela Corregedoria; expedição de RECOMENDAÇÃO ao
Corregedor-Geral para que: f) realize o acompanhamento psicológico/psiquiátrico dos
membros em estágio probatório. No prazo de 60 (sessenta) dias a Corregedoria Nacional
será informada das medidas até então adotadas.
16.9 Quanto às Correições e Inspeções (item 12) – 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 até julho/2016
cumprindo determinação expressa do plenário do CNMP ao aprovar, em 15.12.2015,
durante a 23ª Sessão Ordinaria, a questão de ordem suscitada pelo Corregedor Nacional,
sem prejuízo da aprovação da resolução tratada no item 12.3; 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.
16.10 Quanto ao controle externo da atividade policial – Resolução nº 20/CNMMP (item
13.1) - 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 do preenchimento dos relatórios de que trata a Resolução nº 20/CNMP,
mediante o encaminhamento de cobranças formais aos membros em atraso e, em caso de
descumprimento, que tome medidas de cunho disciplinar. No prazo de 90 (noventa) dias a
Corregedoria Nacional será informada das medidas até então adotadas.
16.11 Quanto às interceptações telefônicas - Resolução nº 36/CNMP (item 13.2) - 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
implementação definitiva do SRU – Sistema de Registro Unificado. No prazo de 90
(noventa) dias, a Corregedoria Nacional será informada das medidas até então adotadas.
16.12 Quanto ao cronograma de inspeções e correições – Resolução nº 43/CNMP (item
13.3) – A proposição já foi encaminhada no item 16.9 e 16.11.
16.13 Quanto às Inspeções em estabelecimentos prisionais - Resolução nº 56/CNMP (item
13.4) – Considerando o que foi constatado pela equipe de inspeção, a Corregedoria
Nacional propõe ao plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de
DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral para que adote as providências cabíveis para o
controle rotineiro o preenchimento dos relatórios de que trata a Resolução nº 56/CNMP,
mediante o encaminhamento de cobranças formais aos membros em atraso e, em caso de
descumprimento, que tome medidas de cunho disciplinar. No prazo de 90 (noventa) dias a
Corregedoria Nacional será informada das medidas até então adotadas.
16.14 Quanto às fiscalizações em unidade de cumprimento de medidas socioeducativas de
internação e semiliberdade – Resolução nº 67/CNMP (item 13.5.) - 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 CorregedorGeral para que adote as providências cabíveis para o controle rotineiro o preenchimento
dos relatórios de que trata a Resolução nº 67/CNMP, mediante o encaminhamento de
cobranças formais aos membros em atraso e, em caso de descumprimento, que tome
medidas de cunho disciplinar. No prazo de 90 (noventa) dias a Corregedoria Nacional será
informada das medidas até então adotadas
16.15 Quanto à indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos
disciplinares – Resolução nº 68/CNMP (item 13.6) – Considerando o que foi constatado
pela equipe de inspeção, a Corregedoria Nacional propõe ao plenário do Conselho
Nacional do Ministério Público a expedição de 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.
16.16 Quanto à inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e
adolescentes – Resolução nº 71/CNMP (item 13.7) - A Corregedoria Nacional propõe ao
Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público expedir DETERMINAÇÃO para que o
Corregedor-Geral adote as providências necessárias ao controle rotineiro do
preenchimento dos relatórios de que trata a Resolução nº 71/CNMP, mediante o
encaminhamento de cobranças formais aos membros em atraso e, em caso de
descumprimento, que tome medidas de cunho disciplinar. No prazo de 60 (sessenta) dias a
Corregedoria Nacional deve ser informada das medidas adotadas.

16.17 Quanto ao exercício do magistério – Resolução nº 73/CNMP (item 13.8) - A
Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público
expedir DETERMINAÇÃO para que o Corregedor-Geral adote as providências necessárias
ao regular encaminhamento ao CNMP da relação de membros que exercem o magistério.
No prazo de 30 (trinta) dias a Corregedoria Nacional deve ser informada das medidas
adotadas.
16.18 Quanto aos assentos funcionais (item 14.1) – Diante do que foi constatado pela
Equipe de Inspeção, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o
encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.
16.19 Manifestações em procedimentos de autorização de residência fora da comarca
(item 14.5). 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.
16.20 Quanto à movimentação de quadro (item 14.6) – Diante do que foi constatado pela
Equipe de Inspeção, em especial que a resolução que tratava do assunto foi revogada em
dezembro de 2015 (ou seja, ausência de norma), a Corregedoria Nacional propõe para o
plenário do Conselho Nacional do Ministério Público expedir DETERMINAÇÃO ao
Procurador-Geral de Justiça para que promova estudos e encaminhe proposta de
regulamentação da aferição do merecimento dos membros do Ministério Público
postulantes à promoção ou remoção por merecimento. No prazo de 60 (sessenta) dias a
Corregedoria Nacional deve ser informada das medidas adotadas.
16.21 Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº
74/CNMP (item 14.7) - Diante do que foi constatado pela Equipe de Inspeção, a
Corregedoria Nacional propõe ao plenário do Conselho Nacional do Ministério Público: a)
expedir DETERMINAÇÃO para que o Procurador-Geral adote as medidas necessárias para
que os dados registrados nos sistemas informatizados, em especial no SRU – Sistema de
Registro Unificado e, por consequência, prestados ao CNMP, sejam fidedignos; b) expedir
DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral para que empreenda os esforços necessários para
que adote, em todos os sistemas da atividade-fim, a nomeclatura (classes, assuntos e
movimentos) das Tabelas Unificadas do CNMP, conforme art. 3º da Resolução CNMP nº
63; c) expedir RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça para que delegue a
atribuição de prestar as informações mensais finalísticas para a Corregedoria-Geral do
Ministério Público; No prazo de 90 (noventa) dias a Corregedoria Nacional será informada
das medidas adotadas nos itens a e c. No prazo de 30 (trinta) dias a Corregedoria Nacional
será informada sobre as medidas adotadas quanto ao item b.
16.22 Relatório anual da Corregedoria (item 14.8). 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.

17. Considerações Finais
17.1 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 de Minas
Gerais 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 fevereiro de 2016.

CLÁUDIO HENRIQUE PORTELA DO REGO
Corregedor Nacional do Ministério Público
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1.

Atos Preparatórios da Correição

O Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr. Cláudio Henrique Portela do Rego, por meio da Portaria CNMPCN n° 52, de 14 de março de 2017, instaurou o procedimento de correição nos órgãos de controle disciplinar das
unidades do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 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 0.00.000.000042/2017-05, para organização dos documentos. A execução da
correição ocorreu conforme seu planejamento e foi realizada nos dias 29 a 31 de maio de 2017, por um total de
04 (quatro) membros, a saber: o Procurador de Justiça do MP/RS - Dr. Armando Antônio Lotti, o Promotor de
Justiça do MP/RS - Dr. Adriano Teixeira Kneipp, o Promotor de Justiça do MPDFT Luis Gustavo Maia Lima e o
Promotor de Justiça do MP/MT Renee do Ó de Souza.

2. Atribuições e Estrutura Organizacional da CorregedoriaGeral
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 de Justiça,
dentre os Procuradores de Justiça, para mandato de dois anos, permitida uma recondução, observado o mesmo
procedimento.
2.1. Atribuições. Segundo os artigos 24 e 25, da Lei Complementar nº 106, de 03 de janeiro de 2003, incumbe ao
Corregedor-Geral do Ministério Público, dentre outras atribuições:

I - realizar correições e inspeções nas Promotorias de Justiça;
II - realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório reservado ao Órgão Especial do Colégio de
Procuradores de Justiça;
III - acompanhar o estágio confirmatório dos membros do Ministério Público;
IV - receber e analisar relatórios dos órgãos e membros do Ministério Público, na forma estabelecida em Resolução do
Procurador-Geral de Justiça; V - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça, na primeira quinzena de fevereiro de cada ano,
relatório com dados estatísticos sobre as atividades das Procuradorias de Justiça e Promotorias de Justiça, relativas ao ano
anterior;
VI - remeter aos demais órgãos de Administração Superior do Ministério Público informações necessárias ao desempenho
das atribuições destes;
VII - fazer recomendações, sem caráter vinculativo, a órgão de execução ou a membro do Ministério Público;
VIII - manter assentamentos funcionais atualizados de cada um dos membros da Instituição, para os fins do inciso IV do artigo
seguinte;
IX – administrar o processo de admissão de estagiários, na forma do art. 49, acompanhando-lhes o desempenho e
aproveitamento.
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2.2. Regimento Interno. Além da fixação legal das atribuições da Corregedoria-Geral pela LC 106/2003, o órgão
dispõe de Regimento Interno (Resolução nº 393/1990 - PGJ).
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Não há exigência para elaboração de Regimento Interno na Lei
Complementar Estadual em vigor, L.C. nº 106/2003. As atribuições e a estrutura desta Corregedoria estão elencadas
na Ordem de Serviço nº 02/2016.

3.

Corregedor-Geral

O Corregedor-Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro é o Procurador de Justiça, Pedro Elias Erthal Sanglard,
que assumiu o cargo de Corregedor-Geral em 27 de junho de 2014 e foi reconduzido em 24 de junho de 2016; não
reside na cidade de lotação (reside em Niterói/RJ, região metropolitana, a 30 km da capital, sendo desnecessária
autorização do PGJ, nos termo do artigo 3º da Res. GPGJ nº 1.427/2008); atualmente está inscrito no curso de
aperfeiçoamento do CEAF “Aspectos do novo CFPC na 2º instância e o MP”; não exerce o magistério nem a
advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimentos administrativo disciplinar; nos últimos 6 meses
não se afastou de suas atividades; cumpre expediente no órgão, em regra, diariamente, das 10h00 às 19h00.

Observações: O Corregedor-Geral é titular da 4ª Procuradoria de Justiça da 11ª Câmara Cível do TJRJ e membro
nato do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça e do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP),
bem como conselheiro nato da Fundação Escola do MP (FEMPERJ) e 2º Vice-Presidente do Conselho Nacional dos
Corregedores (CNCGMP).

4.

Subcorregedor-Geral Substituto

Existem duas Subcorregedoras-Gerais do Ministério Público, as Procuradoras de Justiça Márcia Álvares Pires
Rodrigues e Kátia Aguiar Marques Selles Porto.

5.

Promotores Corregedores

5.1. DAVI FRANCISCO FARIA, assumiu o órgão em fevereiro, é titular da 1ª Promotoria de Justiça Junto ao II
Tribunal do Júri da Capital; reside na comarca de lotação; atualmente participa dos cursos de aperfeiçoamento
(PNLD – curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Lavagem de Dinheiro; Acesso à Justiça e Direitos
Fundamentais – Processo e Direito, Congresso Nacional do MP: Adulteração e Sonegação de Combustíveis, Técnica
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de Investigação em Lavagem de Dinheiro, Inovações Metodológicas em Justiça Restaurativa, Tendências Atuais no
Direito Penal e Domínio Final do Fato); exerce o magistério (UFRJ - FACC/UFRJ, Universidade Pública Professor
Assistente, 20 horas, 3ª e 6ª, das 18h20 às 21h40, não exerce cargo administrativo); não exerce a advocacia; não
respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; cumpre expediente das 10h00 às
18h00.

5.2. GABRIELA BRANDT DE OLIVEIRA, assumiu o órgão em junho de 2014, titular da 2ª Promotoria de Justiça
Criminal de Barra do Piraí, não reside na comarca de lotação em razão de sua atuação na Corregedoria-Geral, com
prejuízo das funções; atualmente participa de algumas mediações, como parte prática integrante da formação do
curso de mediação de conflitos – básico; não exerce o magistério nem a advocacia; não está respondendo a
procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente das 09h00 às 19h00.

5.3. LEONIDAS FILIPPONE FARRULLA JUNIOR, assumiu o órgão em janeiro de 2013; é titular da 5ª Promotoria de
Justiça Cível e de Família do Méier; reside na comarca de lotação; atualmente não participa de curso de
aperfeiçoamento; não exerce o magistério e nem a advocacia; não está respondendo a procedimento
administrativo disciplinar; cumpre expediente das 10h00 às 19h00.

5.4. MARIA CRISTINA KUBITSCHEK CANÇADO DA ROCHA VIANNA MENEZES, assumiu o órgão em março de 2007;
é titular da 2ª Promotoria de Justiça de Família de São João de Meriti; não reside na comarca de lotação (reside no
Bairro de Botafogo, situado a aproximadamente 42 km da sede da promotoria da qual está afastada por conta de
sua atuação na Corregedoria-Geral); atualmente participa de curso de aperfeiçoamento ministrados pelo
CEAF/MPRJ; não exerce a magistério e nem a advocacia; não está respondendo a procedimento administrativo
disciplinar; cumpre expediente, em regra, das 10h00 às 19h00.

5.5. RENATA PEREIRA DE SOUZA DA GRAÇA MELLO, assumiu o órgão em março de 2010; é titular da Promotoria
de Justiça junto à 26ª Vara Criminal da Capital; reside na comarca de lotação; atualmente participa dos cursos e
seminários promovidos pela Administração Superior do MPRJ ou pela AMPERJ e/ou Instituto Superior do
Ministério Público (ISMP) (Os últimos eventos dos quais participou foram o seminário sobre a lavagem de dinheiro,
promovido pelo ISMP em parceria com a AMPERJ, inclusive com workshop prático – técnicas de investigação e
processamento dos delitos de lavagem de dinheiro – com resolução de caso concreto, bem como a palestra
“Aspectos do novo CPC na segunda instância e o Ministério Público”). Atualmente, também participa do grupo de
discussão sobre o direito das vítimas, que se iniciou em março de 2017, promovido pelo Centro de Apoio
Operacional Criminal do MPRJ, com reuniões mensais; não exerce o magistério e nem a advocacia; não está
respondendo a procedimento administrativo disciplinar; cumpre, expediente, em regra, das 10h00 às 19h00.

5.6. ROBERTO GOES VIEIRA, assumiu o órgão em fevereiro de 2013; é titular da 1ª Promotoria de Justiça Cível e
de Família da Leopoldina; reside na comarca de lotação; eventualmente participa de curso de aperfeiçoamento
ministrados pelo CEAF/MPRJ, sendo que atualmente está inscrito na palestra “Aspectos do novo CPC na Segunda
Instância e o Ministério Público”; não exerce o magistério e nem a advocacia; não está respondendo a
procedimento administrativo disciplinar; cumpre expediente, em regra, das 10h00 às 19h00.
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6.

Estrutura de Pessoal

6.1. Estrutura de pessoal do Órgão: A equipe da Corregedoria-Geral é assim composta (conforme Ordem de
Serviço CGMP nº 02/17):
Diretoria
Diretora

Rafaela Carnevalli Villas-Bôas de Andrade
Gerência de Suporte Administrativo
Sonia Dias Meira
Mariza Lopes Barreto
Amanda de Luna Pereira Pacheco
Nilton Batista Brum

Gerente
Superviso
GSA 01
GSA02

Gerente
Supervisor
GAAC 01
GAAC 02
GAAC 03
GAAC 04

Gerência de Apoio aos Atos Correicionais (GAAC)
Danielle Schlossarek Pinto da Costa
Michele Tone Machado
Andrea da Silva Frade
José Dantas Filho
Fabrícia Silva Miranda
Rodrigo Jund Ismério

Gerente
GEF 01
GEF 02
GEF 03

Supervisor
NUEST 01
NUEST 02

7.

Gerência de Estágio Forense (GEF)
Alexandre Goes Jamel
Isabel Cristina Lima de Oliveira
Marcia de Albuquerque Max
Honorina de Souza Melo
Núcleo de Estatística (NUEST)
Simone Akemi Torii
Fabrício Augusto de Araújo Braga
Rodson Moraes Lopes

Estrutura Física

A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ocupa o 9º andar da Av. Marechal
Câmara, nº 271, Centro, Rio de Janeiro-RJ, fora do edifício sede do MPRJ, com 13 (treze) salas, a saber: 7
gabinetes de membros (Corregedor, 2 Subcorregedores e 6 Promotores Assessores, sendo que 4 deles dividem
salas), 1 sala da Gerência do Correicional, 1 sala de reunião, 1 sala de oitiva, 1 sala de arquivo e 1 cozinha, e 10
baias com estações de trabalho para servidores e estagiários, sendo que a Gerência do Estágio Forense ocupa
uma sala fora da CG, no edifício Canavarro, anexo à sede do MP.
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8.

Sistemas de Arquivo

Sistemas de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos). O acervo de processos da CG foi digitalizado até
2015, possuindo ainda arquivos deslizantes e caixas arquivo para os processos físicos, planilhas eletrônicas e físicas,
pastas eletrônicas compartilhadas e o Sistema do Módulo Gestão de Processos (MGP).

9.

Estrutura de Tecnologia da Informação

Estrutura de Tecnologia da Informação: A CG não tem setor específico, dependendo da TI da PGJ. O MPRJ possui
sistemas para a atividade-meio e para a atividade-fim.
Na atividade-meio, existem os seguintes sistemas: CECON - estágio confirmatório; Sistema de Estatística da
Corregedoria; IRPF MPRJ (remessa de cópia da declaração de renda); Pesquisa FAF (ficha de assentamento
funcional); Comunicação das Interceptações Telefônicas; Declaração de Residência na Comarca e Exercício do
Magistério; Sistema da Coordenadoria de Movimentação dos Promotores de Justiça; MGO - Módulo de Gestão de
Órgãos (registro das atribuições de todos os órgãos da atividade-fim e meio do MPRJ). Na atividade-fim, o sistema
utilizado é o MGP - Módulo de Gestão de Processos, tanto para o judicial, como para o extrajudicial. Com relação
ao processo eletrônico, há um retrabalho. Além de fazer os devidos registros no sistema eletrônico do TJRJ, o
membro também deve efetuar os registros no MGP. O MPRJ já está desenvolvendo um sistema que evitará o
retrabalho. Esta solução depende da solução de MNI do TJRJ. Em relação ao hardware, cada assessor do
Corregedor-Geral e cada servidor tem uma estação de trabalho composta de computador, acesso à rede,
impressora multifuncional (exclusiva ou compartilhada). Também estão disponíveis para consulta pelo CG os
sistemas MCA - Módulo Criança e Adolescente (gerenciado pelo CAOIJ), MID - Módulo do Idoso (gerenciado pelo
CAO respectivo) e o MSM - Módulo de Saúde Mental.
Foi relatado que para encaminhar uma comunicação a uma lista de e-mail (mais de 20 destinatários), o CG precisa
de intervenção da TI, através da STIC - Secretaria de Tecnologia da Informação e de Comunicação.

Observações: Foi referido que tanto o espaço físico, como a quantidade de pessoal, incluindo membros e
servidores, não atendem às necessidades da CG para desenvolver seu trabalho, além da falta de um setor de TI
próprio para resolver suas demandas, sem depender da PGJ.

10. Atos Normativos que Regulamentam a Atividade
Correicional
Portaria CGMP nº 895/16 e Ordem de Serviço CGMP nº 04/17

7

CORREGEDORIA NACIONAL

11. Procedimentos Disciplinares
11.1. Espécies de procedimentos investigatórios prévios: Procedimento Preliminar (PP), Reclamação Disciplinar
(RD) do CNMP e Sindicância Investigatória (SIND).
Observação: A nomenclatura de Procedimento Preliminar (PP) ainda não foi mudada para Reclamação Disciplinar
(RD), conforme determinação do CNMP, porque a tabela do MGP não aceita tal registro, estando o sistema em
desenvolvimento para ser atualizado de acordo com a tabela unificada da atividade meio do CNMP.
11.2. Espécies de procedimentos disciplinares: Processo Administrativo Disciplinar (PAD) Sumário ou Ordinário
para membros e Sindicância para estagiários forenses.
11.3. Sistema de controle interno sobre as decisões disciplinares e aplicação de penalidade: sistema MGP,
planilhas físicas e eletrônicas em pasta K compartilhada, anotações na FAF e PA de acompanhamento dos PADs e
punições disciplinares.
11.4. Procedimentos Disciplinares analisados:
Constatações Gerais acerca dos procedimentos analisados:

1.

Os procedimentos possuem boa organização e são de fácil entendimento. As manifestações também são
fundamentadas e enfrentam os fatos de forma adequada.

2.

A Resolução n° 68 vem sendo cumprida em relação aos PADs (etiqueta com a contagem do prazo prescricional
na capa dos autos).

3.

Verificou-se prática recorrente da Corregedoria-Geral em sobrestar o procedimento disciplinar envolvendo
membro do Ministério Público e aguardar apuração criminal na Procuradoria-Geral de Justiça, contrariando o
princípio da independência entre as instâncias administrativo e criminal. Essa postura compromete a análise
dos fatos sob o aspecto disciplinar face a influência da análise realizada pela Procuradoria-Geral de Justiça,
sem embargo de que, em determinadas hipóteses devidamente justificadas e fundamentadas, seja mais
efetivo aguardar a análise na esfera criminal.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Não se trata de prática recorrente, uma vez que só houve um
caso concreto na situação acima descrita, no procedimento MPRJ 2013.00504351, por decisão justificada e
fundamentada. Em todos os demais casos, são adotadas as medidas pertinentes, com extração de cópias e
encaminhamento ao Procurador-Geral de Justiça para as providências que S.Exa. entender necessárias.

4.

Na análise dos feitos criminais de competência originária, verificou-se a existência dos seguintes feitos, que,
em princípio, não encontraram correspondência disciplinar na Corregedoria Geral do MPRJ: a)
000201500924377 – PJ LEANDRO MANHÃES DE LIMA BARRETO – objeto: desparecimento de bens
apreendidos na medida cautelar criminal n° 0008528-30.2010.8.19.0014; b) 2016.00972888 – PJ BRUNO
LAVORATO MOREIRA LOPES – Objeto: intervenção na Santa Casa de Angra dos Reis. Deste modo, sugere-se
seja oficiado ao PGJ para que comunique à Corregedoria de origem tão logo instaure Procedimento
Investigatório Criminal em desfavor de membros do Ministério Público, observado o item anterior.

5.

Extrai-se do PAD n° 2014.000877827 (Valério Teixeira), com cópia em mídia, a existência de procedimento na
PGJ, cujo objeto é a devolução de valores por curso de mestrado não concluído, sem decisão até o momento.
ENCAMINHAMENTO: Oficiar ao PGJ solicitando informações sobre o andamento do procedimento, com
estratégia de apresentação de PCA, a depender da resposta apresentada.
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6.

No processo Administrativo Disciplinar no. 2016.01161596 instaurado em desfavor da Promotora de Justiça
Luciana Cristina Buarque de Tavares Maia foi constatada a aplicação de duas penas de advertência em razão
da falta ao trabalho em razão de viagem para Argentina e Portugal, nos períodos de 08 a 13 de agosto de 2016
e de 27 de outubro à 06 de novembro de 2016, respectivamente. O PAD encontra-se em fase final, tendo
havido condenação ainda não transitada em julgado. O PAD está em tramitação regular, todavia, olvidou-se
de serem deduzidos pedidos de desconto em folha, cabível face o princípio da vedação ao enriquecimento
ilícito, conforme precedentes do Conselho Nacional. Essa providência pode ser indicada na portaria inicial e
cumulada no PAD que apura a correspondente infração disciplinar, o que não foi verificado nos processos
analisados. No caso em tela, e demais casos em andamento, a fim de implementar referida medida, sugere-se
seja remetida cópia do procedimento à Procuradoria-Geral de Justiça para providenciar referido desconto.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). “Essa providência pode ser indicada na portaria inicial e
cumulada no PAD que apura a correspondente infração disciplinar, o que não foi verificado nos processos analisados.”
Com o fito de basilar o cumprimento deste item, solicita-se o envio a esta Corregedoria dos referidos precedentes.

7.

Foi observado que em todos os PADs é decretado o sigilo dos autos. O art. 139 da LOEMPRJ impõe dever de
decretação desse sigilo, situação que, s.m.j., viola o disposto no art. 93, IX e X, da CF. O sigilo ademais impede
que os demais membros do MP tomem conhecimento da atuação da Corregedoria local em casos de faltas
disciplinares recorrentes, como no caso de falta ao serviço, o que prejudica o efeito exemplificativo das
sanções disciplinares. Recomenda-se seja representada pela alteração da lei estadual, a fim de resguardar o
sigilo para as situações genuinamente necessárias. Sugere-se ainda seja representado ao PGR pela
inconstitucionalidade do dispositivo acima, conforme, inclusive, precedentes do Supremo Tribunal Federal ou
aplicação do Enunciado 12 do CNMP, mediante PP (pedido de providências).

8.

Vislumbra-se a inconstitucionalidade do art. 140 da LOEMPRJ que submete o PAD a autorização do órgão
especial do Colégio quando tratar-se de Procurador de Justiça. Trata-se de previsão que fere a isonomia uma
vez que inexiste razões ontológicas para a diferença de tratamento, pelo que sugere-se seja recomendada a
alteração legislativa ou aviada representação pela inconstitucionalidade da norma ao Procurador-Geral da
República.

9.

O art. 134, I, 'a', da LOEMPRJ condiciona a perda do cargo, no caso de crime incompatível com a função, ao
trânsito em julgado da sentença condenatória, o que não é exigido pelo art. 38, 1o., da Lei 8.625/93, pelo que
sugere-se seja recomendada a alteração legislativa ou aviada representação pela inconstitucionalidade da
norma ao Procurador-Geral da República.

10.

As manifestações proferidas pela Corregedoria são adequadamente fundamentadas, com a comunicação
devida aos interessados e versando sobre as mais variadas questões do dia a dia do Ministério Público carioca,
o que demonstra uma atuação ampla e indiscriminada do órgão de controle.

11.

Na análise dos procedimentos criminais de competência originária, que tinha como propósito verificar a
apuração correlata dos fatos na esfera disciplinar, verificou-se a recorrente falta de taxonomia e obediência à
resolução no. 13/2006 do Conselho Nacional do Ministério Público, situação que deverá ser objeto de
aprofundamento na correição extraordinária que será realizada em meados de junho. Sem prejuízo, sugerese seja oficiado ao PGJ para que, doravante, as observe rigorosamente.

A equipe entendeu por especificar melhor as constatações realizadas no seguinte procedimento:
1 – Número de registro e classe:

PAD SUMÁRIO 2016.01094802
Objeto: baixa dos autos sem indicação de diligências e disponibilização de promoções previamente assinadas, por meio
de etiquetas, para o seu servidor utilizar.
Data dos fatos
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Data do conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral
Data da instauração:

04/04/2017
Principais andamentos processuais: O PAD está em fase de apresentação de alegações finais por parte do membro
processado.
Sugestão de providências da CN: Instauração de RD para acompanhar o andamento do PAD, atentando-se para a
punição do CNMP em casos semelhantes (promotor colar etiqueta nos autos) na RPD 100173/2016-93

2 – Número de registro e classe:

PAD 2016.01055097
Objeto: Apuração de irregularidades constantes em correição, consistente em fazer baixas cegas para DP, inclusive de
IPs prescritos, desatender recomendações, disponibilizar promoções previamente assinadas, por meio de etiquetas, para
seu servidor utilizar.
Data da instauração:
05/05/2017
Sugestão de providências da CN: Instauração de RD para acompanhar o caso, atentando-se para a punição do CNMP em
casos semelhantes (promotor colar etiqueta nos autos) na RPD 100173/2016-93
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Neste PAD o Objeto da apuração se restringe à “apuração de
irregularidades constantes em correição, consistente em fazer baixas cegas para DP e desatender recomendações”.
O item “Objeto” acima diz respeito a outro PAD, de número 2017.00044733, tendo como imputado o mesmo
Promotor de Justiça (item 3, a seguir). Por essa razão, s.m.j., descabe, nesse PAD, se atentar para a punição do CNMP
em casos de utilização de etiquetas, como apontado no item “Sugestões de providência do CN”.

3 – Número de registro e classe:

PAD 2017.00044733
Objeto: Apuração de irregularidades constantes em correição, consistente em fazer baixas cegas para DP, inclusive de
IPs prescritos, desatender recomendações, disponibilizar promoções previamente assinadas, por meio de etiquetas, para
seu servidor utilizar.
Data da instauração:
08/05/2017
Sugestão de providências da CN: Instauração de RD para acompanhar o caso, atentando-se para a punição do CNMP em
casos semelhantes (promotor colar etiqueta nos autos) na RPD 100173/2016-93

4 – Número de registro e classe:

Sindicância 2016.01104901
Objeto: Apuração de condutas descritas na promoção de arquivamento de fls. 573-589 e a atuação do membro na Santa
Casa de Misericórdia de Campos
Data da instauração:
25/05/2017
Observações: Na esfera de competência originária foi encontrado o PIC nº 000201500924377 instaurado contra o
membro para apurar desaparecimento de bens apreendidos na medida cautelar nº 0008528-30.2010.8.19.0014
Sugestão de providências da CN: instaurar RD para acompanhar o caso, pois os fatos são graves e as notícias envolvendo
as partes não são isoladas.
Observações: A Corregedoria-Geral do RJ informou que realizará correição ordinária no ofício do referido membro, entre
os dias 23 e 25 de outubro de 2017, que poderá, se for o caso, ser acompanhado por algum membro da Corregedoria.

5 – Número de registro e classe:

PAD 2016.00794840
Objeto: PAD instaurado para apurar irregularidades cometidas na condução do IP 911/09
Data da instauração:
16/01/2017
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Principais andamentos processuais: O PAD foi julgado em 24/04/2017, com aplicação de pena de CENSURA. O
processado apresentou recurso em 12/05/2017, distribuído ao Procurador de Justiça Adolfo Borges Filho.
Sugestão de providências da CN: Instaurar RD para acompanhar o julgamento do recurso.

6 – Número de registro e classe:

PAD 2016.01137393

Objeto: Falta ao trabalho durante a correição no órgão em 27/10/2016.
Data dos fatos
Data do conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral

27 e 31/10 e 01/11/2016
Mesma data

Data da instauração:

20/04/2017
Principais andamentos processuais: PAD instaurado para apurar falta funcional
Constatações: O PAD está em andamento normal, mas o caso merece acompanhamento devido a recalcitrância da
reclamada que faltou nos dias em que houve correição em sua unidade.
Observações: Atentar para a aplicação do desconto em olha da falta ao serviço.
Sugestão de providências da CN: Instaurar RD de acompanhamento.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). A falta não foi praticada por ocasião da visita correicional, que
foi previamente designada e comunicada, mas ocorreu durante período em que a correição estava em andamento,
ou “em aberto”, que ocorre quando a equipe correicional precisa de alguns esclarecimentos a respeito do que foi
encontrado quando da visita correicional agendada. Portanto, a falta ao trabalho se deu durante referido período,
mais precisamente nos dias 27/10, 31/10 e 01/11, todos de 2016.
OBSERVAÇÃO: Decisão proferida em 07 de junho do corrente, aplicando a penalidade de advertência, por escrito e
de forma reservada, por três vezes, pela prática da infração disciplinar do art. 127, II c/c o art. 118, V, ambos da L.C.
106/02003, ainda sem trânsito em julgado. Consta dessa decisão a expedição de ofício ao Exmo. Procurador-Geral
de Justiça para os efeitos da Res. CNMP nº 160/17 e de ressarcimento ao Ministério Público dos 3 (três) dias não
trabalhados nos respectivos órgãos de execução.

7 – Número de registro e classe:

PAD 2016.01117552
Objeto: Falta ao serviço, inassiduidade, descumprimento de determinação quanto ao controle de frequência do registro
de ponto.
Data dos fatos
Janeiro a abril de 2016
Principais andamentos processuais: PAD instaurado em maio que ainda está em fase inicial.
Constatações: Tramitação regular, mas recomendável a análise conjunta.
Observações: Atentar para a aplicação do desconto em folha da falta ao serviço. Membro, além de ser reincidente,
porque punido com censura, possui outros dois PADs.
Sugestão de providências da CN: Devido a existência de outros dois PADs (a seguir identificados), deve ser instaurada
RD de acompanhamento e verificar o cabimento de eventual demissão.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Não se trata de falta ao serviço do Promotor de Justiça, mas o
descumprimento por ele do dever funcional de atender às determinações de caráter administrativo e de deixar de
adotar as providências cabíveis, porque, como chefe imediato da sua assessora jurídica, foi conivente com suas faltas
e impontualidades, deixando de comunicá-las, para as necessárias providências, à Secretaria-Geral.
No item “Constatação:”, deve ser esclarecido que a Servidora respondeu e foi punida pela Secretaria--Geral do
Ministério Público, na Sindicância MPRJ 2016.00342344.
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8 - Número de registro e classe:

PAD 2016.01231432

Objeto: violação ao segredo de justiça, de mandados de prisão e de busca e apreensão
Data dos fatos:

18 a 20/11/2016

Data de instauração:

17/02/2017

Principais andamentos processuais: PAD na fase postulatória. Defesa do reclamado apresentada. Há cópia de denúncia
criminal oferecida em face do Promotor de Justiça e cópia de portaria de instauração de inquérito civil por ato de
improbidade administrativa que instrui o IC no. 2017.00218523.
Constatação: Fato de gravidade elevada, que desafia, ao contrário do que sustentado na Portaria, pena de demissão.
Observações: Foi solicitada digitalização. O IC acima tramita de forma morosa.
Sugestão de providências da CN: Devido a existência de outros dois PADs (acima e abaixo identificados), deve ser
instaurada RD de acompanhamento e verificar o cabimento de eventual pena de demissão. Cumpre também solicitar ao
PGJ cópia da inicial da ação por ato de improbidade administrativa, tão logo seja ajuizada.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). O número correto deste PAD é 2016.01187320. O número supra,
PAD 2016.01231432, refere-se a um apenso aos autos em questão, no qual o Subprocurador-Geral envia cópia do
procedimento em curso à época perante a Assessoria de Atribuição Originária Criminal em face do Promotor de
Justiça.
A conduta do Imputado se adéqua, na Lei Complementar Estadual nº 106/2003, ao tipo próprio disciplinar constante
do art. 127, V. A pena, em tese, é a de censura, com fulcro no art. 130, III. Ocorre que, no caso concreto, o Imputado
é reincidente, e, por força do inciso II do art. 130, está sujeito à pena de suspensão.

9- Número de registro e classe:

PADs 2016.01068953

Objeto: diversas irregularidades: falta de zelo mediante disponibilização de assinatura digital para assessoria, promoções
genéricas sem fundamentação, portaria sem descrição mínima, falta de identificação nas manifestações, descumprimento
de prazos de forma injustificada, deixar de encaminhar relatórios.
Data dos fatos:

novembro de 2015.

Data de instauração:

20/04/2017.

Principais andamentos processuais: Pad instaurado com base em sindicância. Ainda em fase inicial.
Observações: Tramitação regular, mas recomendável a análise conjunta.
Sugestão de providências da CN: Devido a existência de outros dois PADs (acima e abaixo identificados), deve ser
instaurada RD de acompanhamento e verificar o cabimento de eventual pena de demissão.

10 - Número de registro e classe:

PAD Sumário 2015.01266192

Objeto: uso de 1.232 etiquetas genéricas em Inquéritos policiais que veiculavam suposta manifestação decisória
meritória, cuja fundamentação restou comprometida.
Data dos fatos:

novembro de 2015.

Data de instauração:

29/03/2016.
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Principais andamentos processuais: PAD finalizado com condenação a pena de censura transitada em julgado
07/10/2016.
Sugestão de providências da CN: Propor revisão para aplicar pena de demissão, nos termos do art. 127, VIII c.c. art. 134,
I, 'd', da LOEMPRJ.

11 - Número de registro e classe:

Procedimento
(sem
outras
especificações) 2013.00504351

Objeto: apura suposto esquema de venda de TACs de recuperação de área ambiental.
Data dos fatos:

novembro de 2012.

Data de instauração:

14/05/2013.

Principais andamentos processuais: Procedimento aguarda desfecho da investigação criminal correlata feita pela PGJ
(autos no. 2012.
Constatação: Tramitação morosa na PGJ que repercute na esfera disciplinar da Corregedoria.
Sugestão de providências da CN: Devido a existência de outros PADs, deve ser instaurada RD de acompanhamento e
verificar o cabimento de eventual demissão. A equipe sugere a realização de uma inspeção extraordinária na unidade
ministerial titularizada pelo investigado na cidade de Seropédia - RJ.

12 - Número de registro e classe:

MPRJ 2012.01594443

Objeto: falta ao serviço em razão de viagens empreendidas ao exterior.
Data dos fatos:

viagens em 2011 e 2012

Data de instauração:

05 de agosto de 2014.

Principais andamentos processuais: PAD concluído com aplicação de pena de advertência.
Constatação: A condenação transitou em julgado em março de 2015.
Observações: Embora a pena tenha sido mais branda do que indica os precedentes do CNMP, devido a impossibilidade
de revisão, devem ser adotadas as medidas acerca do ressarcimento ao erário.
Sugestão de providências da CN: Recomendar ao PGJ que instaure procedimento para efetivar o desconto em folha dos
dias de falta ao serviço visto tratar-se de providência administrativa decorrente do princípio da vedação do
enriquecimento sem causa.

13 - Número de registro e classe:

2016.00852758

Objeto: Correição ordinária de setembro de 2016 na 4ª Promotoria de meio ambiente da Capital.
Data de instauração:

29 de agosto de 2016.

Principais andamentos processuais: Procedimento de correição concluído em que a equipe concluiu pela necessidade de
instauração de vários procedimentos preliminares apuratórios.
Constatação: em decorrência da Correição acima foram instaurados vários procedimentos contra a promotora citada por
fatos diversos, os quais receberam a seguinte numeração: 2017.00455419; 2017.00454987; 2017.00454821;
2017.00455249; 2017.00456676; 2017.00456674; 2017.00456667; 2017.00456672; 2017.00473181; 201700473180;
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2016.01270533; 2016.01284769.
Observações: O procedimento 2017.00456667 já possui relatório final que enseja providências. Foi solicitada sua
digitalização. Neste procedimento foi celebrado TAC que contraria uma ACP que versa sobre licença ambiental de local
próximo e com mesma situação jurídica. Foi digitalizada a ACP.
Sugestão de providências da CN: Instaurar RD na Corregedoria para acompanhamento e desfecho de cada um dos casos
e analisar a pertinência de imediata medida para preservação de interesse público.

12.

Estágio Probatório

12.1. Forma do acompanhamento (físico ou eletrônico): O Corregedor-Geral é o Presidente da Comissão de
Estágio Confirmatório – CECON e a Promotora de Justiça Assessora Gabriela Brandt de Oliveira é a Coordenadora
da CECON na CG.
O Estágio Confirmatório é acompanhado de 2 formas:
Física – através de Procedimentos Administrativos (PAs) de acompanhamento, remetidos semestralmente para
o Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do artigo 2º, da Deliberação CSMP nº 43/2001
(doc. 5 anexo);
Eletrônica – através do recebimento de todo material produzido pelos Promotores de Justiça supervisionados
gravados em CDs, enviando-se aos supervisores; além do sistema da CECON, que permite acompanhar a situação
dos Promotores de Justiça em estágio.

12. 2.Periodicidade do acompanhamento e da resposta: bimestral, na análise dos trabalhos pelos respectivos
supervisores e semestral, na dos procedimentos de acompanhamento, pelo CSMP.

12. 3. Atribuição de conceitos: Excelente; Muito Bom; Bom; Regular e Insuficiente, devidamente avaliados nos
requisitos: Idoneidade Moral, Zelo Funcional e Disciplina pelos supervisores indicados pela CGMP; e requisito
Eficiência, em matéria cível e criminal, pelos superiores indicados pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional - CEAF.

12.4. Avaliação psicológica ou psiquiátrica dos membros em estágio probatório: Não tem.

12.5. Correição pessoal dos membros em estágio probatório: Através de reuniões bimestrais com supervisores
dos quesitos idoneidade, zelo funcional e disciplina, indicados pela CGMP; além da possibilidade de visitas de
inspeção.
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12.6. Acompanhamento da participação dos membros em estágio probatório em Plenários do Tribunal do
Júri: Através da análise das atas das sessões de julgamento do Tribunal do Júri que devem ser remetidas
bimestralmente, bem como da necessidade de contato com o supervisor de eficiência sempre que for designado
pela primeira vez para referida atuação, nos termos do artigo 12, §§ 2º e 4º, da Deliberação CSMP nº 43/2001.

12.7. Controle de causas suspensivas de vitaliciamento: Através do sistema da CECON, que é interligado com
o sistema de recursos humanos do MP.

12.8. Procedimento para impugnação ao vitaliciamento (fluxo): Nos termos dos artigos 23 a 25 da Deliberação
CSMP nº 43/2001, o fluxo é o seguinte:
1º - No caso de proposta de não vitaliciamento ou de não acolhimento da proposta de vitaliciamento, o CSMP
dará ciência e vista do respectivo processo ao interessado para, no prazo de 10 dias, querendo, apresentar defesa
e produzir provas.
2º - Sobre a defesa manifestar-se-á o Corregedor-Geral do Ministério Público, no prazo de cinco dias.
3º - Se não considerar satisfatória a defesa, o Conselho Superior do Ministério Público - CSMP, até 30 dias antes
do término do biênio de Estágio Confirmatório, tomará a proposta de não vitaliciamento ou terá a decisão de
não acolhimento da proposta de vitaliciamento como impugnação e suspenderá, até definitivo julgamento, o
exercício funcional do Promotor de Justiça e o prazo para seu eventual vitaliciamento.
4º - Recebida a impugnação, o CSMP determinará as diligências que entender cabíveis e abrirá vista para
apresentação das alegações finais, no prazo de 10 dias.
5º - Concluído o procedimento, o Conselho Superior decidirá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros,
impedido o Corregedor-Geral, no prazo máximo de 60 dias.
6º - Das decisões do Conselho Superior sobre o vitaliciamento ou não de Promotor de Justiça, caberá recurso
para o Órgão Especial do Colégio de Procuradores, legitimados para tal, respectivamente, o Corregedor-Geral
do Ministério Público e o Promotor de Justiça diretamente interessado.
7º - Julgado o recurso, ou precluso o prazo para interposição, o processo, em qualquer caso, será remetido ao
Procurador-Geral de Justiça, que: sendo a decisão final no sentido de vitaliciamento, expedirá o ato declaratório
respectivo, decorrido o biênio constitucional; ou sendo a decisão final desfavorável ao vitaliciamento, expedirá
o ato de exoneração do Promotor de Justiça.

12.9. Exame dos procedimentos de acompanhamento do estágio probatório: Bimestralmente pela
Coordenação do estágio, através de ciência de todas as avaliações emitidas pelos supervisores; semestralmente,
pelo E. Conselho Superior do Ministério Público e, ao final, pelo Corregedor-Geral, com a elaboração da
proposta de vitaliciamento ou de não vitaliciamento.

12.10. Participação da Corregedoria-Geral no curso de formação dos membros: Não participa da elaboração
do curso, que é feita pelo CEAF. Em regra, a CG profere uma palestra sobre a Corregedoria e realiza uma reunião
sobre a Deliberação CSMP nº 43/2001 com os Promotores de Justiça supervisionados.

15

CORREGEDORIA NACIONAL

Observações: 1) Para cada Promotor de Justiça Substituto em estágio probatório há um membro do MP
aposentado voluntário e designado pelo Corregedor-Geral para o Conselho de Decanos da Corregedoria, à sua
disposição, para, mediante sua solicitação, o orientar sobre problemas não técnicos da sua atuação, com base na
vasta experiência de cada Decano Conselheiro.
Constatações da Equipe de Correição: São dezessete (17) membros em estágio probatório. O quadro total de
membros do Ministério Público é de novecentos e trinta e nove (939): oitocentos e doze (812) Promotores de
Justiça e cento e noventa e seis (196) Procuradores de Justiça.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). À época da correição eram vinte (20) membros. Atualmente são
vinte e um (21), face à última candidata aprovada ter tomado posse em oito de junho de 2.017.

A Lei Complementar n.° 106/2003, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,
trata do estágio probatório na Sessão III – “Do vitaliciamento” – mais especificamente nos artigos 61 “usque” 63.
Diz o referido diploma legal: “Os 02 (dois) primeiros anos de exercício no cargo da carreira do Ministério Público
serão de estágio confirmatório, durante o qual a atuação do Promotor de Justiça será acompanhada por Comissão,
presidida pelo Corregedor-Geral e constituída na forma do Regulamento expedido pelo Conselho Superior do
Ministério Público, com vistas à avaliação de suas condições para vitaliciamento, mediante verificação de
suficiência dos seguintes requisitos: I – idoneidade moral; II – zelo funcional; III – eficiência; IV – disciplina” (artigo
61, incisos). O cumprimento anterior de estágio probatório ou confirmatório em outro cargo ou de qualquer outro
tipo de estágio com idêntico objetivo não isenta o Promotor de Justiça em estágio probatório (parágrafo único do
artigo 61). A Comissão de Estágio Confirmatório, até 90 (noventa) dias do término do biênio estabelecido no artigo
anterior, encaminhará ao Conselho Superior do Ministério Público, proposta de vitaliciamento ou não,
acompanhada de relatório circunstanciado sobre o desempenho de cada Promotor de Justiça, considerados,
motivadamente, os requisitos previstos naquele dispositivo (artigo 62, “caput”). No caso do relatório concluir pelo
não vitaliciamento do Promotor de Justiça, o Conselho, na forma do seu Regimento Interno, dele dará ciência ao
interessado para, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, apresentar defesa e produzir provas, sobre o que se
manifestará a Comissão em 72 (setenta e duas) horas (artigo 62, § 1°). Se não considerar satisfatória a defesa, o
Conselho Superior receberá a impugnação e determinará a suspensão, até definitivo julgamento, do exercício
funcional do membro do Ministério Público e do prazo para vitaliciamento (artigo 62, § 2°). Recebida a
impugnação, o Conselho Superior determinará as diligências que entender cabíveis e, em seguida, abrirá vista ao
vitaliciamento para apresentação das alegações finais no prazo de 10 (dez) dias (artigo 62, § 3°). Durante a
tramitação do procedimento de impugnação, o membro do Ministério Público receberá vencimentos integrais,
contando-se, para todos os efeitos, o tempo de suspensão do exercício funcional, no caso de vitaliciamento (artigo
62, § 4°). O Conselho Superior decidirá, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da impugnação
(artigo 62, § 5°). A decisão sobre o vitaliciamento, ou não, de Promotor de Justiça será proferida pelo voto da
maioria absoluta dos integrantes do Conselho Superior (artigo 63, “caput”). Na hipótese de vitaliciamento, em
contrariedade à proposta da Comissão de Estágio Confirmatário, haverá recurso necessário para o Órgão Especial
do Colégio de Procuradores de Justiça, que o apreciará em 30 (trinta) dias (artigo 63, § 1°). Na hipótese de não
vitaliciamento, caberá recurso voluntário, no prazo de 15 (quinze) dias, para o Órgão Especial do Colégio de
Procuradores de Justiça, que o apreciará no mesmo prazo do parágrafo anterior (artigo 63, § 2°). Decidido o
recurso, o Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça encaminhará o processo ao Procurador-Geral de
Justiça para o fim de ser providenciado o respectivo ato de vitaliciamento ou, se for o caso, de exoneração (artigo
63, § 3°). Não interposto recurso, caberá ao Conselho Superior encaminhar o processo ao Procurador-Geral de
Justiça para o fim de providenciar o respectivo ato (vitaliciamento/exoneração – artigo 63, § 4°).
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A Deliberação do Conselho Superior do Ministério Público n.° 43, de 11.10.2001, trata do “Regulamento do Estágio
Confirmatório dos Membros do Ministério Público”. Trata-se, pois, de complemento de natureza normativa. Diz:
“O Estágio Confirmatório, necessário ao vitaliciamento dos membros do Ministério Público, obedecerá aos termos
do presente Regulamento e de outras normas que venham a ser editadas pelo Conselho Superior do Ministério
Público, bem como das resoluções e instruções complementares baixadas pelo Procurador-Geral de Justiça e pelo
Corregedor-Geral do Ministério Público” (artigo 1°). Nos dois primeiros anos de exercício no cargo inicial da
carreira, o Promotor de Justiça estará em estágio, sendo sua atuação, nesse período, acompanhada pelo Conselho
Superior do Ministério Público, ainda que já tenha, em outro cargo, cumprindo estágio confirmatório ou
experimental (artigo 2°). O acompanhamento pelo Conselho Superior do Ministério Público dar-se-á
semestralmente, pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, através da remessa dos boletins de avaliação dos
Supervisores, sobre os quais se manifestará o Colegiado (artigo 2°, parágrafo único). O estágio tem por objetivo
avaliar as condições do Promotor de Justiça para alcançar o vitaliciamento, mediante verificação de suficiência dos
seguintes requisitos: I – idoneidade moral; II – zelo funcional; III – disciplina; IV – eficiência (artigo 3°, incisos).
Entende-se: a) idoneidade moral – pela retidão do caráter, boa conduta pública ou particular, probidade e
dignidade; b) zelo funcional – pela assiduidade, evidenciada pelo comparecimento do foro nos dias úteis e nos
plantões, pontualidade, dedicação e cumprimento das funções institucionais; c) disciplina – pelo senso de
responsabilidade demonstrado, observância dos preceitos e norma pertinentes aos deveres dos membros do
Ministério Público, adequado relacionamento pessoal e discrição de atitudes, pontualidade na entrega dos
relatórios previstos neste Regulamento, comparecimento às reuniões com os respectivos Supervisores e
atendimento às convocações do Procurador-Geral de Justiça, do Corregedor-Geral do Ministério Público e do
Coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional; d) eficiência – pela qualidade dos trabalhos e
dos conhecimentos técnicos demonstrados em sua elaboração, aí consideradas a apresentação, redação, lógica,
concisão de ideias, objetividade e revelação de cultura jurídica; pertinência das providências adotadas ou
requeridas, em sede judicial ou extrajudicial; produtividade e pelo resultado da atuação em face das postulações
do Ministério Público (artigo 3°, parágrafo único, alíneas). Não serão computados no prazo necessário ao
vitaliciamento os dias em que o Promotor de Justiça estiver em uma das situações de afastamento previstas nos
incisos Ia IX do artigo 53 da Lei Federal n.° 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (artigo 4°). A Comissão de Estágio será
integrada pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, que será seu Presidente, pelo Coordenador do Centro de
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, que será seu Coordenador, e por Supervisores, designados pelo Conselho
Superior do Ministério Público, dentre os Procuradores de Justiça e Promotores de Justiça indicados pelo
Presidente e pelo Coordenador da Comissão (artigo 5°). O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional poderá,
mediante convênio ou outro ajuste cabível, obter da Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro colaboração material e de seu corpo docente, com objetivo de atender às finalidades do Estágio
Confirmatório, inclusive com previsão de eventual remuneração aos Supervisores que alude o artigo 8° (parágrafo
único do artigo 5°). Os membros do Ministério Público designados Supervisores desempenharão essa função sem
prejuízo de suas demais atribuições funcionais, sendo a mesma considerada serviço relevante e como tal averbada
na respectiva pasta de assentamentos funcionais (artigo 6°). Os Supervisores poderão ser, a qualquer tempo,
dispensados ou substituídos, por deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, de ofício ou por iniciativa
do Presidente ou do Coordenador da Comissão (artigo 7°). Compete ao Presidente da Comissão de Estágio
Confirmatório proceder à aferição dos requisitos previstos para fins de vitaliciamento (artigo 8°, “caput”). Cabe ao
Presidente da Comissão de Estágio Confirmatório a indicação e a coordenação dos Supervisores para grupos de
Promotores de Justiça, objetivando a aferição dos requisitos de zelo funcional, idoneidade moral e disciplina (artigo
8°, § 1°). Cabe ao Coordenador da Comissão de Estágio Confirmatório a indicação e coordenação do Grupo de
Supervisores especializados por matérias jurídicas e áreas de atuação institucional do Ministério Público, para
exercerem suas atividades junto a todos os membros do Ministério Público em Estágio Confirmatório, em
conjunto, em grupos ou individualmente, objetivando a aferição do requisito da eficácia (artigo 8°, § 2°). As
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indicações a que se referem os parágrafos anteriores serão encaminhadas ao Conselho pela Corregedoria-Geral
do Ministério Público (artigo 8°, § 3°). A Corregedoria-Geral do Ministério Público manterá à disposição da
Comissão de Estágio, em nome de cada Promotor de Justiça em estágio, pasta contendo seu prontuário funcional,
currículo, relatórios, cópias de trabalhos e outros dados pertinentes, que permitam a avaliação do respectivo
desempenho, na qual serão anotados todos os fatos relativos às suas atividades funcionais, inclusive aqueles que
forem comunicados à Corregedoria-Geral pelo Coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional,
quanto à verificação do requisito de eficiência (artigo 9°). Designados os Supervisores, o Corregedor-Geral do
Ministério Público indicará os Promotores de Justiça que comporão os grupos sob supervisão de cada um deles,
para os fins de verificação dos requisitos mencionados no § 1° do artigo 8°, devendo cada Supervisor se reunir, no
mínimo, uma vez por bimestre com os seus supervisionados, obrigados ao comparecimento, fazendo constar breve
registro dos assuntos tratados, no prazo de até 15 (quinze) dias após a data da reunião (artigo 10). Os Supervisores
que compõem o Grupo reunir-se-ão com os supervisionados, em conjunto ou separadamente, sempre que houver
necessidade (artigo 11, “caput”). É obrigação do supervisionado comparecer às reuniões designadas por seus
Supervisores (artigo 11, § 1°). Os assuntos tratados na reunião deverão ser relatados e enviados, juntamente com
os conceitos de trabalho, ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e à Corregedoria-Geral (artigo 11,§
2°). Considera-se necessária a designação de uma reunião no primeiro trimestre do estágio, independentemente
do conceito atribuído ao supervisionado (artigo 11, § 3°). Considera-se necessária a reunião com o supervisionado
quando conferido conceito regular ou insuficiente por aproveitamento na matéria examinada, ou, ainda, com base
na apreciação crítica dos trabalhos apresentados, havendo observação ou sugestão feitas pelo Supervisor do
mesmo (artigo 11, § 4°). O Promotor de Justiça em estágio apresentará bimestralmente o relatório de que trata a
Resolução n.° 143, conforme modelo aprovado pelo Corregedor-Geral do Ministério Público e pelo Coordenador
do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, devendo o relatório ser entregue à Corregedoria-Geral do
Ministério Público (artigo 12, “caput”). O relatório estatístico será obrigatoriamente acompanhado de cópias dos
trabalhos realizados no bimestre, tais como requisição de instauração de inquérito policial, denúncias, pedidos de
arquivamento, alegações finais, libelos, razões de recurso, contrarrazões, pronunciamentos em ações cíveis ou em
inquéritos civis e peças relativas a atividades extrajudiciais (artigo 12, § 1°). Serão também anexadas cópias das
atas das sessões de julgamento pelo Tribunal do Júri, acompanhadas da folha de quesitação, e os relatórios de
visitas de inspeção efetuadas em unidades policiais ou prisionais e em quaisquer outros estabelecimentos incluídos
no âmbito das respectivas atribuições (artigo 12, § 2°). Os trabalhos devem ser entregues na Corregedoria-Geral
do Ministério Público, em duas vias, até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao respectivo bimestre, devendo o
Presidente da Comissão de Estágio providenciar o seu encaminhamento (artigo 12, § 3°). O Promotor de Justiça
em estágio deverá contatar com o Supervisor sempre que for designado pela primeira vez para área de atuação
institucional respectiva, em busca de orientação (artigo 12, § 4°). Aos Promotores de Justiça serão ministrados, no
começo do Estágio, sob orientação do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e supervisão da Presidência
da Comissão do Estágio, cursos de adaptação e de treinamento profissional e funcional, de comparecimento
obrigatório, os quais consistirão em estudos, palestras, exames de autos de processos, observações de atividades
judiciais ou extrajudiciais dos vários órgãos de execução do Ministério Público, com duração compatível com as
necessidades do serviço e com a efetiva habilitação do Promotor de Justiça supervisionado ao exercício das
funções institucionais (artigo 13). Além do curso a que alude o artigo anterior, o Promotor de Justiça em estágio,
deverá, obrigatoriamente, comparecer a outros eventos para os quais for convocado pelo Procurador-Geral de
Justiça ou pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, no atendimento das finalidades do estágio confirmatório
(artigo 14, “caput”). Poderá, ainda, ser recomendado ao Promotor de Justiça em estágio o comparecimento a
conferências, simpósios, encontros ou congressos, bem como a frequência a outros cursos que venham a ser
ministrados, desde que em horário compatível com o exercício funcional (artigo 14, parágrafo único). Os
Supervisores emitirão, bimestralmente, boletins de avaliação do Promotor de Justiça supervisionados, nas
respectivas áreas de orientação e controle, em formulários aprovados pelo Corregedor-Geral do Ministério Público
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e pelo Coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, com base nos relatórios e trabalhos dos
supervisionados no período, bem como na impressão pessoal sobre sua conduta e postura pessoal e funcional,
louvando-se, ainda, no resultado de inspeções realizadas pela Corregedoria-Geral do Ministério Público e em
outros elementos de convicção (artigo 15). As avaliações dos Supervisores consistirão em análises escritas, com
emissão de conceitos, correspondentes a cada um dos requisitos estipulados no artigo 3°, a serem entregues na
Corregedoria-Geral do Ministério Público e no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, respectivamente,
até o último dia útil do mês seguinte ao recebimento na Corregedoria-Geral do Ministério Público, e das quais se
dará conhecimento pessoal ao Promotor de Justiça, de forma reservada (artigo 16, “caput”). Recebidos os
trabalhos, a Corregedoria-Geral fará, em 72 (setenta e duas) horas, o encaminhamento da respectiva via ao Centro
de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, remetendo, em seguida, a segunda via ao Grupo de Supervisores de que
trata o § 1° do artigo 8° (artigo 16, § 1°). Recebidos os trabalhos pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional, em 15 (quinze) dias, serão os mesmos encaminhados aos Supervisores de que trará o § 2° do artigo 8°
(artigo 16, § 2°). Os Supervisores obrigatoriamente conceituarão as análises escritas, que poderão variar entre:
insuficiente, regular, bom, muito bom e excelente para cada requisito (artigo 16, § 3°). A ciência ao Promotor de
Justiça de que trata o “caput” deste artigo será dada, de forma reservada, em até 15 (quinze) dias a partir do
recebimento da avaliação, pela Corregedoria-Geral e CEAF, respectivamente (artigo 16, § 4°). Em seguida à quarta
avaliação trimestral, a Comissão de Estágio poderá se reunir, para fins de exame dos resultados parciais obtidos,
traçando-se, quando necessário, diretrizes para eventual aprimoramento do estágio (artigo 17). As reuniões a que
alude o “caput” deste artigo poderão ser realizadas com todos os Supervisores ou com parte deles, observada,
nessa última hipótese, a verificação, respectivamente, dos requisitos mencionados nos §§ 1° e 2° do artigo 8°. Em
qualquer caso, deverão estar presentes às reuniões o Presidente e o Coordenador da Comissão de Estágio, ou
pessoas por estes designadas (artigo 17, § 1°). Nessas reuniões serão apreciadas as sugestões dos Supervisores
quanto à necessidade de deslocamento dos Promotores de Justiça pelos diversos órgãos de execução e por
diferentes especializações, visando ao preenchimento das exigências do estágio (artigo 17, § 2°). As sugestões
assim aprovadas serão remetidas ao setor ou autoridade incumbida da movimentação dos membros do Ministério
Público, para atendimento, respeitada a garantia da inamovibilidade (artigo 17, § 3°). No exercício de suas
atribuições, poderão os Supervisores colher informações sobre os Promotores de Justiça em estágio, deslocandose, inclusive, para os órgãos de execução onde estejam eles atuando, para pleno conhecimento, bem como realizar
outras diligências que entendam necessárias (artigo 18, “caput”). A Corregedoria-Geral do Ministério manterá os
Supervisores informados de quaisquer expedientes administrativos ou representações que digam respeito aos
seus supervisionados, em especial ofícios ou relatórios remetidos pelos Procuradores de Justiça (artigo 19,
“caput”). Concluídos os dezoito primeiros meses de efetivo estágio, os Supervisores, juntamente com o boletim
da nona avaliação, darão pareceres fundamentados quanto ao preenchimento, ou não, dos requisitos necessários
ao vitaliciamento do Promotor de Justiça, observadas as respectivas áreas de orientação e controle (artigo 20,
“caput”). Dentro dos sessenta dias seguintes ao término do décimo-oitavo (18°) mês de estágio, os Grupos de
Supervisores poderão se reunir, com a presença de todos os supervisores ou com parte deles, para elaboração de
relatório final, a ser encaminhado ao Corregedor-Geral do Ministério Público, opinando motivadamente, no
sentido do vitaliciamento, ou não, do Promotor de Justiça (artigo 21, “caput”). As reuniões serão presididas pelo
Presidente da Comissão de Estágio Confirmatório, sem direito a voto (artigo 21, § 1°). Para cada processo de
avaliação, com antecedência mínima de dez dias da reunião, será sorteado um relator dentre o grupo dos
supervisores, impedidos os supervisores do vitaliciamento (artigo 21, § 2°). Os relatórios finais serão discutidos e
votados, à vista das proposições dos relatores, dele constando, se for o caso, os votos vencidos, devidamente
fundamentados, de quaisquer de seus membros (artigo 21, § 3°). Em caso de empate na votação prevalecerá a
avaliação mais favorável ao Promotor de Justiça em estágio (artigo 21, § 4°). O Corregedor-Geral do Ministério
Público proporá, motivadamente, o vitaliciamento, ou não, do Promotor de Justiça em Estágio, remetendo o
respectivo processo de avaliação ao Conselho Superior, com antecedência mínima de noventa dias do término do
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biênio de estágio (artigo 22, “caput”). O Conselho Superior do Ministério Público, ao receber os processos de
avaliação, apreciará, em trinta dias, as propostas de vitaliciamento do Promotor de Justiça, decidindo por maioria
absoluta de seus membros, impedido o Corregedor-Geral (artigo 23, “caput”). Os processos com decisão favorável
ao vitaliciamento serão remetidos ao Procurador-Geral de Justiça para expedição do respectivo ato declaratório,
obedecido o biênio constitucional (artigo 23, parágrafo único). No caso da proposta de não vitaliciamento ou de
não acolhimento da proposta de vitaliciamento, o Conselho Superior dará ciência e vista do respectivo processo
ao interessado para, no prazo de dez dias, querendo, apresentar defesa e produzir provas (artigo 24, “caput”).
Sobre a defesa manifestar-se-á o Corregedor-Geral do Ministério Público, no prazo de cinco dias (artigo 24, § 1°).
Se não considerar satisfatória a defesa, o Conselho Superior, até trinta dias antes do término do biênio de Estágio
Confirmatório, tomará a proposta de não vitaliciamento ou terá a decisão de não acolhimento da proposta de
vitaliciamento como impugnação e suspenderá, até definitivo julgamento, o exercício funcional do Promotor de
Justiça e o prazo para seu eventual vitaliciamento (artigo 24, § 2°). Recebida a impugnação, o Conselho Superior
determinará as diligências que entender cabíveis e, em seguida, abrirá vista para apresentação das alegações
finais, no prazo de dez dias (artigo 24, § 3°). Durante a tramitação do procedimento de impugnação, o interessado
receberá vencimentos integrais, contando-se para todos os efeitos o tempo de suspensão do exercício funcional,
se vier a ser vitaliciado (artigo 24, § 4°). Concluído o procedimento, o Conselho Superior do Ministério Público
decidirá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, impedido o Corregedor-Geral do Ministério Público, no
prazo máximo de sessenta dias (artigo 24, § 5°). Das decisões do Conselho Superior sobre o vitaliciamento ou não
de Promotor de Justiça caberá recurso para o Órgão Especial do Colégio de Procuradores, legitimados para tal,
respectivamente, o Corregedor-Geral do Ministério Público e o Promotor de Justiça diretamente interessado
(artigo 25, “caput”). Julgado o recurso, ou precluso o prazo para interposição, o processo, em qualquer caso, será
remetido ao Procurador-Geral de Justiça, que: a) sendo a decisão final no sentido de vitalciamento, expedirá o ato
declaratório respectivo, decorrido o biênio constitucional; b) sendo a decisão final desfavorável ao vitaliciamento,
expedida o ato de exoneração do Promotor de Justiça (artigo 26, incisos). Terão caráter de expediente reservado
todos os atos da Comissão de Estágio, salvo se o Promotor de Justiça supervisionado renunciar a esta prerrogativa
(artigo 27, “caput”). Nos seis meses finais do biênio do Estágio, o Promotor de Justiça permanecerá sob supervisão
da Corregedoria-Geral do Ministério Público, continuando, nesse período, a encaminhar relatórios bimestrais de
suas atividades (artigo 28, “caput”). Vindo a ser imputada falta grave ao supervisionado nessa fase final do estágio,
o Conselho Superior do Ministério Público, ao receber a representação do Corregedor-Geral, decidirá sobre a
imediata suspensão do exercício funcional e do prazo para vitaliciamento (artigo 28, parágrafo único). A avaliação
do Estágio será levada em conta na aferição do merecimento do Promotor de Justiça para fins da primeira
promoção e promoção (artigo 29, “caput”). Após a expedição do ato declaratório do vitaliciamento, serão
restituídos ao Promotor de Justiça as cópias dos respectivos trabalhos, no prazo que for estabelecido pelo
Corregedor-Geral do Ministério Público, podendo ser inutilizadas, se não retiradas oportunamente (artigo 30,
“caput”).
São considerados como efetivo exercício, para todos os efeitos legais, exceto para vitaliciamento, os dias em que
o membro do Ministério Público estiver afastado de suas funções em razão de: a) licenças, b) férias, c) missão
oficial, d) convocado para serviço militar e demais serviços obrigatórios por lei, e) afastado, nas hipóteses legais,
f) em disponibilidade (artigo 117 da Lei Complementar n.° 106/2003).
No relatório circunstanciado, a Comissão de Supervisão leva a efeito exame das peças encaminhadas, atividades
extrajudiciais, aperfeiçoamento funcional, dentre outros itens. O material é encaminhado por CD. A título de
ilustração, transcreve-se a conclusão do relatório levado e efeito pela Comissão de Supervisão no segundo
trimestre, datado de 07.04.2017, relativo ao Doutor Pedro Losa Loureiro Valim, Promotor de Justiça Substituto,
em exercício a partir de 24.10.2016, a saber:
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“Na data de 07 de abril de 2017, às 11h59min, em uma das salas da Corregedoria-Geral do Ministério
Público, foi realizada reunião com os supervisionados Pedro Losa Loureiro Valim e Eric Fernandes da Silva
Mendonça, com análise conjunta sobre determinadas questões sopesadas com base nos relatórios
enviados. Na oportunidade, foram minuciosamente discutidos alguns pontos que serão sumariados a
seguir: 1. Não abreviar nomes nas denúncias; 2. Evitar abreviações de modo geral; 3. As qualificações
dos denunciados devem estar completas e separadas (está última com a finalidade de se evitar
replicações incorretas durante a instrução penal); 4. Individualizar condutas, sempre que possível,
quando houver concurso de pessoas; 5. Necessidade de maior formalidade na escrita. Atenção às
expressões coloquiais; 6. Inserir no texto da denúncia termos e expressões descritas no tipo penal; 7. Em
alegações finais, deve-se ser mais incisivo no tocante à conduta criminosa demostrada pelas provas
carreadas aos autos. Inserir parágrafos conclusivos. Exemplo: praticou determinada conduta, por
conseguinte, deverá ser imputada a respectiva penalidade; 8. Imprescindibilidade de inserção de
doutrina e jurisprudência em alegações finais e contrarrazões; 9. Em contrarrazões, as argumentações
defensivas devem ser pontuais e detalhadamente rechaçadas; 10. Nas denúncias e nas alegações finais,
cautela para não se exceder em detalhes irrelevantes da história narrada (os fatos sociais não
necessariamente são jurídicos). Inserir parágrafos conclusivos. Exemplo: praticou determinada conduta
e deverá ser imputada tal penalidade; 11. Analisar a necessidade de dosimetria para evitar a
interposição de recursos; 12. Nos termos de oitiva, sempre inquirir se o adolescente já foi apreendido,
quais medidas socioeducativas aplicadas e se foram cumpridas integralmente; 13. No caso de furto de
cordão e celulares, sobretudo, inquirir sobre a possibilidade de repasse (venda) a terceiros (quem?).
Narrado o caso de famoso ourives de Copacabana; 14. Sempre que possível, descrever as palavras de
ordem/coação prolatadas pelos criminosos/adolescentes infratores; 15. No rol de testemunhas, inserir
os RG’s dos Policiais Militares e Batalhão que são vinculados; 16. Foi recomendada a observância da
recentíssima Resolução GPGJ n.° 2.107, de 04 de abril de 2017, publicada no Diário Oficial de 05 de abril
de 2017.”

São seis Promotores de Justiça que assessoram o Corregedor-Geral. São dois os Subcorregedores-Gerais, que
atuam nos impedimentos do Corregedor-Geral e em atividades delegadas por este, em especial nas correições.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedor-Geral). De acordo com o parágrafo único do art. 25 da Lei Complementar
nº 106/2003, com a nova redação dada pela Lei Complementar nº 159/2014, os Subcorregedores-Gerais substituem
o Corregedor-Geral nas suas faltas, férias e licenças. Nas hipóteses de impedimento, suspeição, afastamento e
vacância, a sua substituição cabe ao membro eleito do Órgão Especial do Colégio dos Procuradores de Justiça mais
antigo na classe.

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 do Rio de Janeiro casos de não vitaliciamento.
Não há previsão na legislação de regência – Lei Complementar n.° 106/2003 e Deliberação do Conselho Superior
do Ministério Público n.° 43/2001 – da realização de inspeções/correições nos Promotores de Justiça em estágio
probatório. As inspeções nos referidos cargos são consectárias do calendário geral de inspeção.
Há avaliação psicológica apenas por ocasião do certame ingresso.
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Há prévio Curso de Adaptação, Orientação e Preparação dos Promotores de Justiça em Estágio Probatório. Não
obstante, no referido curso, a Corregedoria-Geral tem papel secundário. O protagonismo é do CEAF.
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. (Corregedor-Geral). A CGMP acata as sugestões dos itens 1º e 3º. A metodologia será
definida e informada após a aprovação desse relatório.

4° Conferir à Corregedoria-Geral papel de protagonista no Curso de Adaptação, Orientação e Preparação dos
Promotores de Justiça em Estágio Probatório.
5° A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, embora seja responsável, nos termos
da Lei Federal n.° 8.625/93 (artigo 16, inciso III) e Lei Complementar n.° 106/2003 (artigo 24, inciso III), por
acompanhar e propor ao Conselho Superior do Ministério Público vitaliciamento, ou não, do membro do Ministério
Público em estágio probatório, teve tais atribuições mitigadas/subtraídas pela Deliberação do Conselho Superior
do Ministério Público n.° 43, de 11 de outubro de 2001, que criou a denominada “Comissão de Estágio”. Observase que tal Comissão de Estágio, que tem atribuição de acompanhar o chamado Estágio Confirmatório, será
integrada pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, que será seu Presidente, pelo Coordenador do Centro de
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, que será seu Coordenador, e por Supervisores, designados pelo Conselho
Superior do Ministério Público, dentre os Procuradores de Justiça e Promotores de Justiça indicados pelo
Presidente e pelo Coordenador da Comissão. Mas, “venia concessa”, a atribuição legal de acompanhamento do
estágio probatório de membros do Ministério Público é da Corregedoria-Geral. Ao Conselho Superior cabe
deliberar sobre o vitaliciamento, ou não, do Promotor de Justiça em estágio probatório. Já o CEAF, “órgão auxiliar
da Procuradoria-Geral de Justiça” na dicção legal (artigo 47 da Lei Complementar n.° 106/2003), à evidência, não
tem tal atribuição de fiscalização/impugnação do probatório de membros do Ministério Público. Assim,
recomenda-se à Administração Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em especial ao
Procurador-Geral de Justiça e ao Conselho Superior do Ministério Público, imediata revisão dos termos da
Deliberação do Conselho Superior do Ministério Público n.° 43, de 11 de outubro de 2001, conferindo-se à
Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – fazendo valer o teor da lei no ponto –
atribuição exclusiva de “acompanhar o estágio confirmatório dos membros do Ministério Público” (artigo 24, inciso
III, Lei Complementar n.° 106, de 03 de janeiro de 2003).
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. (Corregedor-Geral). Esta Corregedoria registra o recebimento da judiciosa decisão
liminar, acertadamente lavrada no PCA nº1.00494/2017-32 proposto pela Corregedoria Nacional do Ministério
Público, confiante que possui plenas condições de reassumir essa nossa atribuição.
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13.

Correições e Inspeções

1. Inspeções (regulamentação interna e periodicidade): regulamentadas pela Portaria CGMP nº 895/16
(doc. 3 anexo), já tendo ocorrido 160 ordinárias nas Procuradorias de Justiça, com autorização do Órgão Especial,
em 2016, e algumas extraordinárias eventuais nas Procuradorias e Promotorias de Justiça.

2. Correições (regulamentação interna e periodicidade): regulamentadas pela Portaria CGMP nº 895/16 (doc. 3
anexo), tendo as ordinárias periodicidade máxima de 3 anos e as eventuais extraordinárias nas Promotorias de
Justiça.

3. Metodologia de planejamento das inspeções e correições (sistema eletrônico, relatório preliminar, etc.): Todos
os órgãos de execução do MP estão relacionados em arquivo eletrônico, com as datas das inspeções e correições
anteriores, para obedecer à periodicidade trienal. Com base nesta planilha, é elaborado o calendário anual pela
equipe da CG, respeitado o prazo máximo de 3 anos, que é publicado no DO, sendo instaurado um PA para cada
correição/inspeção e feitas a instrução, a marcação de data, o envio de questionário correicional, o recebimento
da resposta do questionário, a visita da equipe ao órgão correicionado/inspecionado, é elaborado o relatório
preliminar com recomendações e as diligências cabíveis para sanar as irregularidades constatadas, sendo notificado
o membro, com prazo para resposta. Caso sanadas, é encerrada a correição/inspeção e registra na sua Ficha de
Assentamentos Funcionais - FAF ou, se não sanadas, há a extração de peças para instauração de procedimento
disciplinar sobre o caso.
Vide fluxograma (doc. 6 anexo)

4. Acesso a sistema de controle e registro dos feitos judiciais e extrajudiciais: É feito pelo MGP.

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.):

De acordo com o artigo 12 da Portaria CGMP n.º 895/16 (doc. 3 anexo) são avaliados:

I – descrição das atribuições do órgão de execução;
II – informações referentes ao órgão de execução (data da assunção, residência na comarca ou local
onde oficia, participação em curso de aperfeiçoamento nos últimos seis meses, exercício do
magistério, se responde ou respondeu a procedimento de natureza disciplinar e, se for o caso, qual
a sanção disciplinar, se, nos últimos seis meses, respondeu cumulativamente por outro órgão; se nos
últimos seis meses recebeu auxílio e/ou se afastou das atividades;
III – regularidade no atendimento ao público, estrutura de pessoal, estrutura física e sistema de
arquivo;
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IV – sistema de protocolo, registro, distribuição e andamento de feitos internos (inquérito civil
público, notícia de fato, procedimento administrativo, procedimento preparatório, procedimento
preparatório eleitoral, procedimento investigatório criminal, carta precatória do Ministério Público
etc.) e de feitos externos (processos judiciais, procedimentos policiais etc.);
V – verificação quantitativa da entrada e saída de feitos externos e de movimento dos feitos internos,
individualizado por membro lotado/designado no órgão de execução, no período a ser delimitado
pelo Corregedor-Geral, o qual não deverá ser inferior a três meses;
VI – regularidade formal dos feitos internos, em especial a correta utilização das Tabelas Unificadas
do Ministério Público, o cumprimento dos prazos de conclusão e prorrogação previstos nos atos
normativos específicos, a movimentação regular, a duração da investigação e o grau de
resolutividade (termos de ajustamento de conduta firmados e ações ajuizadas);
VII – produção mensal de cada membro lotado/designado no órgão de execução, bem como saldo
remanescente;
VIII – cumprimento dos prazos processuais;
IX – verificação qualitativa, por amostragem, das manifestações do membro correicionado;
X – atendimento ao expediente interno e ao expediente forense, em especial o comparecimento às
audiências judiciais;
XI – comparecimento em reuniões em conselhos de controle social;
XII – cumprimento das resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público que determinam a
realização de visitas/inspeções, em especial do controle externo da atividade policial, das inspeções
em estabelecimentos prisionais, da fiscalização em unidades de cumprimento de medidas
socioeducativa de internação e semiliberdade, e da inspeção dos serviços de acolhimento
institucional para crianças e adolescentes;
XIII – experiências inovadoras e atuações de destaque;
XIV – avaliação do desempenho funcional, verificando-se, inclusive, a participação e a colaboração
efetiva nas atividades e projetos desenvolvidos no MPRJ;
XV - compatibilidade de atividade docente com o exercício funcional;
XVI - pastas, livros e registros obrigatórios;
XVII – organização das rotinas administrativas do órgão de execução.

Observações da Equipe de Correição: A disciplina da atividade fiscalizatória dos membros do Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro encontra referências esparsas na Lei Complementar n.° 106, de 03 janeiro de 2003.
De fato, o artigo 24, incisos I e II, do referido diploma legal estabelece que são atribuições da Corregedoria-Geral
do Ministério Público realizar: a) correições e inspeções na Promotorias de Justiça e b) realizar inspeções nas
Procuradorias de Justiça, remetendo relatório reservado ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça.
Já o artigo 30, inciso II, da referida Lei Complementar n.° 106/2003 consagra que às Procuradorias de Justiça
compete, entre outras atribuições, exercer inspeção permanente dos serviços dos Promotores de Justiça nos autos
em que oficiem, relatando o que constatarem de relevante à Corregedoria-Geral do Ministério Público. Em igual
sentido, o artigo 42, § 2°, da Lei Complementar n.° 106/2003: “Incumbe aos Procuradores de Justiça correição
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permanente da atuação dos membros do Ministério Público em exercício nos órgãos de execução junto ao primeiro
grau de jurisdição, sem prejuízo do disposto no artigo 30, inciso II, desta Lei.”

A Portaria da Corregedoria-Geral do Ministério Público n.° 895, de 16 de novembro de 2016, que consolidou os
atos normativos editados pelo Conselho Nacional do Ministério Público que ensejam a remessa de informações à
Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por seu turno, regulamenta as inspeções e
correições (“Capítulo II – Das Correições e Inspeções”), nos artigos 8° “usque” 23. Consta do seguinte diploma
normativo: “A Corregedoria-Geral do Ministério Público, no exercício de suas atribuições de órgão orientador e
fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público, deve realizar,
ordinariamente, correições nas Promotorias de Justiça e Grupos Especializados de Atuação Funcional a cada três
anos” (artigo 8, “caput”). Na mesma periodicidade, poderão ser correicionados os órgãos de apoio técnico, os
serviços auxiliares do Ministério Público e as estruturas equivalentes (artigo 8°, parágrafo único). As Procuradorias
de Justiça estão sujeitas à inspeção pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, com posterior remessa de
relatório reservado ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça (artigo 9°). Incumbe ao CorregedorGeral do Ministério Público realizar, diretamente ou por delegação, correições e inspeções com objetivo de
verificar a regularidade e a eficiência do exercício funcional e da conduta de membro do Ministério Público, bem
como a ocorrência de infrações disciplinares, adotando ou orientando medidas preventivas ou saneadoras, e
encaminhando providências em face de eventuais problemas constatados (artigo 10). As atividades dos
Promotores de Justiça estão sujeitas a: I – Inspeções Permanentes; II – Visitas de Inspeção; III – Correições
Ordinárias; IV – Correições Extraordinárias (artigo 11, incisos).

As inspeções permanentes das atividades dos Promotores de Justiça são exercidas pelos Procuradores de Justiça
nos autos em que oficiem, relatando o que constatarem de relevante à Corregedoria-Geral (artigo 11, § 1°).

As visitas de inspeção são realizadas em caráter informal, facultada a prévia comunicação ao membro interessado,
e têm por objetivo verificar a pontualidade, a eficiência, a dedicação, o zelo e a presteza no exercício das funções,
além da conduta pública e particular dos membros do Ministério Público (artigo 11, § 2°).

A correição ordinária visa a verificar a regularidade do serviço, a eficiência, a pontualidade e o cumprimento das
obrigações funcionais e das determinações da Administração Superior do Ministério Público e a sua realização
deve ser comunicada ao Promotor de Justiça com antecedência mínima de 05 (cinco) dias (artigo 11, § 3°).

A correição extraordinária independe de comunicação prévia ao membro interessado e será realizada para
imediata apuração de: a) falhas, abusos ou omissões que incompatibilizem o membro do Ministério para o
exercício de cargo ou função; b) atos que comprometam o prestígio e a dignidade da Instituição; c)
descumprimento de dever funcional ou procedimento reprovável (artigo 11, § 4°, incisos).

As reclamações sobre falhas, abusos ou omissões configuradoras de infrações disciplinares podem ser apuradas
por meio de visitas de inspeção, quando convenientes e oportunas (artigo 11, § 5°).
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O Corregedor-Geral poderá realizar audiência pública com objetivo de ouvir notícias, sugestões ou reclamações de
representantes da comunidade acerca do funcionamento de um ou mais órgãos de execução, visando ao
aperfeiçoamento dos serviços prestados (artigo 11, § 6°).

Nas correições ordinárias serão observados, dentre outros, os seguintes aspectos: a) descrição das atribuições do
órgão de execução; b) informações referentes ao órgão de execução (data da assunção, residência da comarca ou
local onde oficia, participação em curso de aperfeiçoamento nos últimos seis meses, exercício do magistério, se
responde ou respondeu a procedimento de natureza disciplinar, se, nos últimos seis meses, respondeu
cumulativamente por outro órgão; se nos últimos seis meses recebeu auxílio e/ou se afastou das atividade; c)
regularidade no atendimento ao público, estrutura de pessoal, estrutura física e sistema de arquivo; d) sistema de
protocolo, registro, distribuição e andamento de feitos internos (inquérito civil público, notícia de fato,
procedimento administrativo, procedimento preparatório eleitoral, procedimento investigatório criminal, carta
precatória do Ministério Público etc.) e de feitos externos (processos judiciais, procedimentos policiais etc.); e)
verificação quantitativa da entrada e saída de feitos externos e de movimento dos feitos internos, individualizado
por membro lotado/designado no órgão de execução, no período a ser delimitado pelo Corregedor-Geral, o qual
deverá ser inferior a três meses; f) regularidade formal dos feitos internos, em especial a correta utilização das
Tabelas Unificadas do Ministério Público, o cumprimento dos prazos de conclusão e prorrogação previstos nos
atos normativos específicos, a movimentação regular, a duração da investigação e o grau da resolutividade (termos
de ajustamento de conduta firmados e ações ajuizadas); g) produção mensal de cada membro lotado/designado
no órgão de execução, bem como saldo remanescente; h) cumprimento dos prazos processuais; i) verificação
qualitativa, por amostragem, das manifestações do membro correicionado; j) atendimento ao expediente interno
e ao expediente forense, em especial o comparecimento às audiências judiciais; l) comparecimento em reuniões
em conselhos de controle social; m) cumprimento das resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público que
determinam a realização de visitas/inspeções, em especial do controle externo da atividade policial, das inspeções
em estabelecimentos prisionais, da fiscalização em unidades de cumprimento de medidas socioeducativa de
internação e semiliberdade, e da inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes;
n) experiências inovadoras e atuação de destaque; o) avaliação do desempenho funcional, verificando-se,
inclusive, a participação e a colaboração efetiva nas atividades e projetos desenvolvidos no MPRJ; p)
compatibilidade de atividade docente com o exercício funcional; q) pastas, livros e registros obrigatórios; r)
organização das rotinas administrativas do órgão de execução (artigo 12, incisos). As inspeções e correições podem
compreender o exame de processos e procedimentos sob a responsabilidade do membro, vistoria do mobiliário e
de arquivos eletrônicas funcionais (artigo 12, § 1°). O membro em exercício no órgão visitado ou correicionado
deve colocar à disposição da Corregedoria-Geral todos os livros, pastas, papéis, registros, documentos,
procedimentos e autos de qualquer natureza arquivados ou em trâmite na respectiva Promotoria de Justiça, para
os exames que forem necessários, providenciando, quando lhe for solicitado, local adequado para o
desenvolvimento dos trabalhos (artigo 12, § 2°). O exame dos feitos que estejam nas dependências de Vara ou
Cartório Judicial, depende de prévio contato com o respectivo Juiz de Direito ou com a Corregedoria-Geral de
Justiça (artigo 12, § 3°). Nas correições, o Corregedor-Geral ou a autoridade a quem for delegada o ato manterá
contato com juízes, autoridades locais, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, ficando, também, à
disposição de partes ou outros interessados que pretendam apresentar sugestões ou formular reclamações acerca
dos serviços prestados pelo órgão de execução (artigo 12, § 4°). O cronograma das correições ordinárias será
divulgado mensalmente, no Diário Oficial, na “Intranet” e na “Internet”, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias da data da realização da atividade no respectivo órgão do Ministério Público (artigo 13). Será divulgado, no
Diário Oficial e na “Internet”, edital dando publicidade da data das correições ordinárias (artigo 14, “caput”). Cópia
do edital deverá ser afixada pelo membro em exercício no órgão de execução, até quarenta e oito horas da data
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fixada para o ato em mural na sede da Promotoria de Justiça e do Fórum, em local que possibilite amplo
conhecimento do público (artigo 14, § 1°). A correição ordinária será comunicada ao membro diretamente
interessado com antecedência mínima de cinco dias da data do início dos trabalhos (artigo 14, § 2°). Com exceção
da Capital, quando a correição ordinária ocorrer em comarca que seja sede de Centro Regional de Apoio
Administrativo e Institucional ou de Central de Inquéritos, haverá prévia comunicação da realização do ato ao
respectivo Coordenador para ciência, solicitando-se que o Supervisor permaneça em seu local de trabalho,
enquanto durarem as atividades correicionais (artigo 15, “caput”). Cabe ao Promotor de Justiça em exercício no
órgão de execução, nas correições ordinárias, sem prejuízo de outras providências que se mostrarem necessárias
no caso concreto; a) estar presente durante toda a atividade correicional; b) apresentar o questionário
encaminhado pela Corregedoria-Geral devidamente preenchido; c) fornecer certidões obtidas junto aos cartórios
judiciais, inclusive o eleitoral, sobre processos ou procedimentos, em poder de membro do Ministério Público por
prazo superior a 30 (trinta) dias; d) apresentar certidões emitidas pela secretaria da Promotoria de Justiça sobre
procedimentos preparatórios de inquéritos civis, inquéritos civis, inquéritos policiais, peças de informação e
procedimentos investigatórios criminais e demais procedimentos administrativos e extrajudiciais, quando for o
caso, em poder do membro do Ministério Público por prazo superior a 30 (trinta) dias; e) arquivar em pasta própria
na Promotoria de Justiça cópia rubricada do questionário preenchido, bem como dos documentos que lhe forem
enviados pela Corregedoria-Geral decorrentes de correição (artigo 16, “caput”). Aplicam-se às visitas de inspeção
e correições extraordinárias, no que couberem, as normas referentes às correições ordinárias (artigo 17). Para
viabilizar os serviços correicionais, pode o Corregedor-Geral do Ministério Público realizar ou ordenar a seus
Assessores que realizem visitas prévias de inspeção independentemente de prévia comunicação ao membro
interessado (artigo 18). A correição pode ser suspensa ou interrompida por motivo justificável, facultando-se a
publicidade do motivo para conhecimento de terceiros (artigo 19). Sempre que conveniente, o Corregedor-Geral
transmitirá aos demais Órgãos da Administração Superior do Ministério Público sugestões para o aprimoramento
dos serviços, resultantes do verificado nas correições (artigo 20). As inspeções e correições serão registradas em
ata ou relatório, com ciência posterior ao membro correicionaodo e, quando for o caso, ao titular (artigo 21).
Excepcionalmente, através de ato fundamentado, o Corregedor-Geral poderá determinar a realização de correição
virtual em órgão de execução, sem a necessidade de realização de visita, valendo-se, dentre outras, das
informações extraídas do Sistema MGP, aplicando-se, no que couber, o disposto nos artigos 12 e 16 do aludido ato
normativo (artigo 22). O calendário de correições e inspeções e os relatórios derivados desses atos serão
encaminhados à Corregedoria Nacional do Ministério Público, na forma da ResoluçãoCNMP n.° 149, de 26 de julho
de 2016 (artigo 23, “caput”). A Corregedoria-Geral elaborará, até o mês de outubro, calendário anual de
correições, dando ciência à Corregedoria Nacional (artigo 23, § 1°). A previsão anual contemplará, no mínimo, um
terço dos órgãos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro sujeitos à correição ordinária (artigo 23, § 2°).

Foram realizadas as seguintes inspeções/correições no ano de 2015: 61 (setenta e uma) correições nos cargos das
Promotorias de Justiça. No ano de 2016: 259 (duzentas e cinquenta e nove) cargos das Promotorias de Justiça
foram correicionados e 194 (cento e noventa e quatro) cargos das Procuradorias de Justiça foram inspecionados.
No corrente ano, 2017, foram realizadas 29 (vinte e nove) correições ordinárias e uma extraordinária.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Erro material: foram 171 (cento e setenta e uma) correições nas
Promotorias de Justiça no ano de 2015 e 160 (cento e sessenta) Procuradorias de Justiça inspecionadas em 2.016.
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Em relatório de correição ordinária, datado de 08.02.2017, examinado ao concreto – no 1° cargo da Promotoria
de Justiça Criminal de Rio das Ostras, titulado pela Doutora Ana Luíza Lima Fazza –, foram lançadas as seguintes
observações:

“Em obediência ao disposto no artigo 4° da Resolução CNMP n.° 149/2016 e artigo 10, inciso IV, da Portaria
CGMP n.° 148, de 05 de janeiro de 2012, procedeu-se à verificação qualitativa dos processos judiciais e
procedimentos administrativos, por amostragem, não sendo encontrada qualquer irregularidade na
atuação funcional do membro do Ministério Público. Estão anexadas, a este relatório, cópias de peças
processuais elaboradas pela digna Promotora de Justiça.
Quanto ao aspecto quantitativo, não há qualquer pendência na apresentação de relatórios estatísticos à
CGMP. A Promotora de Justiça informou que, desde o início de 2017, o órgão de execução já oficiou em
6.457 feitos.
CONCLUSÃO:
Concluída a correição, a equipe desta Corregedoria-Geral destaca as seguintes recomendações necessárias
ao aperfeiçoamento do trabalho desempenhado no órgão de execução em correição, nos exatos termos do
que dispõe o artigo 24, ‘caput’, da Lei Complementar Estadual n.° 106/2003;
a) Regularizar o Livro de Atendimento ao Público, com a criação de campo próprio para identificar o
responsável pelo atendimento, quer seja membro ou servidor.
b) Determinar à secretaria que, doravante, formalize, sempre que necessário, a devida abertura de vista
de todos os feitos, inclusive nos inquéritos policiais, bem como informe nos autos a devolução dos mesmos
na secretaria, após a manifestação do membro.
c) Determinar à Secretaria o cumprimento do disposto no artigo 6°, parágrafo único, inciso I, da Resolução
Conjunta GPGJ/CGMP n.° 11/12, em todos dos feitos instaurados nos órgãos de execução.
d) Determinar à secretaria que registre no MGP todos os ofícios recebidos no órgão de execução, assim
como os comunicados de prisão em flagrante, nos termos do artigo 4° da Resolução Conjunta GPGJ/CGMP
n.° 11/12.
e) Determinar à secretaria que, doravante, promova a anexação de peças técnicas, no sistema MGP,
através de documento em formato PDF, uma vez que prescindível a prévia digitalização do documento para
fins de cumprimento da Resolução Conjunta GPGJ/CGMP n.° 11/12,
f) Determinar à secretaria, bem como fiscalizar, o efetivo registro de dados no Cadastro Nacional de
Violência Doméstica em cumprimento à Resolução CNMP n.° 135/2016.
g) Informar as medidas adotadas em relação aos inquéritos policiais que voltaram ao gabinete, no dia da
correição, após constatação da equipe da CGMP.
h) Cumprir a Recomendação CGMP n.° 03/2015.
i) Cumprir o disposto no item 21 da Portaria CGMP n.° 44/02.
j) Determinar à secretaria e fiscalizar a regularização da tramitação dos feitos no MGP, notadamente em
relação àqueles que, segundo relatório extraído do aludido sistema, estão no órgão de execução e na
secretaria, sem movimentação, por mais de 40 (quarenta) dias, conforme documentação em anexo.”
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). A Dra. Ana Luíza Lima Fazza é Promotora de Justiça Substituta e não
Promotora de Justiça titular do órgão de execução, estando, à época designada para 1ª Promotoria de Justiça Criminal
de Rio das Ostras.

É certo que foram objeto de inspeção todos os cargos da Procuradoria de Justiça. Ocorre que tais inspeções foram
limitadas no seu campo de cognição, com exame preponderante da regularidade administrativa dos serviços de
distribuição e devolução de processos. Assim, partindo-se da premissa de que o Conselho Nacional do Ministério
Público não estabelece distinção ontológica entre os cargos das Promotorias de Justiça e os cargos da Procuradoria
de Justiça, a realização de novas correições nos cargos desta última – Procuradoria de Justiça – mostra-se
impositiva, levando-se a efeito, além do exame da regularidade administrativa dos serviços de distribuição e
devolução de processos, análise qualitativa dos trabalhos produzidos e adequação do número de processos
recebidos.
Recomendação:
Recomenda-se, partindo-se da premissa de que o Conselho Nacional do Ministério Público não estabelece
distinção ontológica entre os cargos das Promotorias de Justiça e os cargos da Procuradoria de Justiça, a renovação
das inspeções/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. Observa-se que, para tanto, a Lei
Complementar n.° 106, de 03 de janeiro de 2003, não exige autorização do Órgão Especial do Colégio de
Procuradores.

14.

Resoluções do CNMP

14.1. Controle Externo da Atividade Policial (Res. nº 20/CNMP): O controle da Resolução CNMP nº 20 é realizado
pelo Núcleo de Estatística (NUEST), através da instauração de procedimentos de acompanhamento anual e sistema
eletrônico desenvolvido pela própria CGMP. No início de cada ano, é arquivado o procedimento do ano anterior e
instaurado um novo.
Conforme fluxograma em anexo (doc. 7 anexo), pendências quanto ao preenchimento dos formulários de visita
são noticiadas através do envio de mensagem eletrônica ao Promotor de Justiça com atribuição para fiscalização.
Caso o problema não seja solucionado, é encaminhado um ofício de cobrança. Por fim, o procedimento de
acompanhamento é instruído, podendo ser instaurados procedimentos disciplinares em razão do não
preenchimento.
Atualmente existem 180 Delegacias de Polícias ativas, 62 Batalhões da Polícia Militar, 21 unidades Médico Legal e
56 Unidades de Perícia Criminal. Com relação ao ano de 2016, existem os seguintes formulários pendentes: 1º
semestre (32ª DP) e 2º semestre (34ª DP, CFAE, DAS Legal e DRACO-IE). Foram instauracos procedimentos
preliminares de natureza disciplinar. Estão em tramitação.

14.2. Interceptação telefônica (Res. nº 36/CNMP): O controle da Resolução CNMP nº 36 é realizado pelo Núcleo
de Estatística (NUEST), conforme fluxograma (doc. 8 anexo).

29

CORREGEDORIA NACIONAL

Os membros do MP com atribuição para atuar em feitos que contenham medida cautelar de interceptação prestam
informações através do preenchimento de planilha em Excel, desenvolvida pela CGMP, encaminhada até o dia 20
do mês subsequente, por meio de correio eletrônico.
Os dados recebidos são compilados pelo NUEST e, até o dia 25 de cada mês, transcritos no formulário eletrônico
disponibilizado pelo CNMP.
Por fim, há o registro no respectivo procedimento de acompanhamento, instaurado no início de cada ano.

14.3. Cronograma de inspeções e correições (Res. nº 149/CNMP): É elaborado um cronograma anual pela equipe
da CG que é publicado no Diário Oficial. A CG também acompanha a realização das correições através do
procedimento administrativo MPRJ 2017.00122047, instaurado a partir da Portaria CGMP n.º 22/2017.

NOVEMBRO 2016
1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Capital
2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Capital
3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Capital
4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Capital

03/11/2016

Promotoria de Justiça de Carmo
Promotoria de Justiça de Sapucaia
Promotoria de Justiça de Sumidouro

09/11/2016

Promotoria de Justiça Cível de Bangu
Promotoria de Justiça junto à 1ª Vara de Família de Bangu
Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara de Família de Bangu
Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara de Família de Bangu
1ª Promotoria de Justiça junto à 1ª e à 2ª Varas Criminais de Bangu
2ª Promotoria de Justiça junto à 1ª e à 2ª Varas Criminais de Bangu
Promotoria de Justiça junto ao XVII Juizado Especial Criminal da Capital
IV Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital (Designação)

16/11/2016

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE - GAEMA

23/11/2016

GRUPO DE ATUAÇÃO INTEGRADA DA SAÚDE - GAIS

30/11/2016

DEZEMBRO 2016
1ª Promotoria de Justiça junto à 1ª Vara Criminal de São João
07/12/2016
de Meriti
2ª Promotoria de Justiça junto à 1ª Vara Criminal de São João
de Meriti
Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Criminal de São João de
Meriti
Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e
Especial Criminal de São João de Meriti
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1ª Promotoria de Justiça de Japeri
2ª Promotoria de Justiça de Japeri

14/12/2016

FEVEREIRO 2017
Comarca de Macaé
Promotoria de Justiça de Investigação Penal
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Macaé

08 e 09/02/2017

CRAAI MACAÉ
Comarca de Rio das Ostras
Promotorias de Justiça Criminais
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça Criminal de Rio das Ostras (Res. GPGJ nº 192505/08/2014)
2ª Promotoria de Justiça Criminal de Rio das Ostras (Res. GPGJ nº 192505/08/2014)

08 e 09/02/2017
08 e 09/02/2017

Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude de Rio das Ostras
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Rio das Ostras (Res. GPGJ nº
1.973 – a partir 1º/08/2015)

08 e 09/02/2017

Promotoria de Justiça Cível e de Família
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça Cível e de Família de Rio das Ostras Res. GPGJ nº 1.973/2015
– a partir de 1º/06/2015(antiga - Promotoria de Justiça Cível de Rio das Ostras)

Promotorias de Justiça Cíveis
Órgão de Execução
3ª Promotoria de Justiça Cível de Niterói

08 e 09/02/2017

08 e 09/02/2017

Comarca da Capital
FORO CENTRAL
Promotorias de Justiça Cíveis
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Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça Cível da Capital
2ª Promotoria de Justiça Cível da Capital
3ª Promotoria de Justiça Cível da Capital
4ª Promotoria de Justiça Cível da Capital
5ª Promotoria de Justiça Cível da Capital
6ª Promotoria de Justiça Cível da Capital

15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017

Promotorias de Justiça de Família
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça de Família da Capital 2ª Promotoria de Justiça de Família da Capital 3ª Promotoria de Justiça de Família da Capital
4ª Promotoria de Justiça de Família da Capital
5ª Promotoria de Justiça de Família da Capital
6ª Promotoria de Justiça de Família da Capital
7ª Promotoria de Justiça de Família da Capital
8ª Promotoria de Justiça de Família da Capital
9ª Promotoria de Justiça de Família da Capital

22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
22/02/2017

MARÇO 2017
Comarca de Itaperuna
1ª, 2ª e 3ª Promotorias de Justiça
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça de Itaperuna
2ª Promotoria de Justiça de Itaperuna
3ª Promotoria de Justiça de Itaperuna
4ª Promotoria de Justiça de Itaperuna

07 a 09/03/2017
07 a 09/03/2017
07 a 09/03/2017
07 a 09/03/2017

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Itaperuna (Res. GPGJ nº
1702 – 8/12/2011)
2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Itaperuna (criada pela Res.
GPGJ nº1702 – 8/12/2011)

07 a 09/03/2017
07 a 09/03/2017

CRAAI ITAPERUNA
Comarca de Laje do Muriaé
Promotoria de Justiça
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça de Laje do Muriaé

07 a 09/03/2017
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CRAAI ITAPERUNA
Comarca de Miracema
Promotoria de Justiça Criminal
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça Criminal de Miracema

07 a 09/03/2017

Promotoria de Justiça Cível
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça Cível de Miracema

07 a 09/03/2017

CRAAI ITAPERUNA
Comarca de Natividade
Promotoria de Justiça
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça de Natividade

07 a 09/03/2017

CRAAI ITAPERUNA
Comarca de Porciúncula
Promotoria de Justiça
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça de Porciúncula

07 a 09/03/2017

Promotoria de Justiça de Fundações
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça de Fundações
2ª Promotoria de Justiça de Fundações
3ª Promotoria de Justiça de Fundações

22/03/2017
22/03/2017
22/03/2017

Comarca de Belford Roxo
Promotoria de Justiça da Infância e Juventude
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Belford Roxo (antigaPromotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Belford Roxo Res. GPGJ nº
1.755 – 02/07/2012)
2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Belford Roxo( Res.
GPGJ nº 1.755 – 02/07/2012)
Promotorias de Justiça Cíveis e de Família
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Belford Roxo
2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Belford Roxo

29/03/2017

29/03/2017

29/03/2017
29/03/2017
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3ª Promotoria de Justiça Cível e de Família de Belford Roxo (por transformação
da 1ª PJ Cível de São Gonçalo)Res. GPGJ nº1837-28/05/2013)

ABRIL 2017
Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude – Matéria não-infracional
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital
Núcleo Madureira – Sede Madureira
2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital
Núcleo Centro – Sede Centro
3ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital
Núcleo Zona Sul – Sede Centro
4ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital
Núcleo Vila Izabel – Sede Centro
5ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital
Núcleo Jacarepaguá e Barra da Tijuca – Sede Centro
6ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital
Núcleo Bangu – Sede Bangu
11ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital
Núcleo Jacarepaguá e Cidade de Deus – Sede Madureira
12ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude da Capital
Núcleo Ilha do Governador e Maré - Sede Centro

MAIO 2017
Promotorias de Justiça Criminais
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça junto à 1ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes
2ª Promotoria de Justiça junto à 1ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes
Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes
Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes

29/03/2017

12/04/2017
26/04/2017
26/04/2017
26/04/2017
26/04/2017
19/04/2017
12/04/2017
26/04/2017

09 a 11/05/2017
09 a 11/05/2017
09 a 11/05/2017
09 a 11/05/2017

Promotoria de Justiça junto ao JECrim e ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra 09 a 11/05/2017
a Mulher e Especial Criminal de Campos dos Goytacazes
Promotorias de Justiça de Investigação Penal
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Campos dos Goytacazes
2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Campos dos Goytacazes

09 a 11/05/2017
09 a 11/05/2017

Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Campos dos Goytacazes
2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Campos dos Goytacazes

09 a 11/05/2017
09 a 11/05/2017

Promotoria de Justiça Cível
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Órgão de Execução
Promotoria de Justiça Cível de Campos dos Goytacazes

09 a 11/05/2017

Promotorias de Justiça de Família
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça junto à 1ª Vara de Família de Campos dos Goytacazes
Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara de Família de Campos dos Goytacazes
Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara de Família de Campos dos Goytacazes
Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Campos dos Goytacazes
2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Campos dos Goytacazes
3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Campos dos Goytacazes
(Res. GPGJ nº 1834-28/05/2013)

09 a 11/05/2017
09 a 11/05/2017
09 a 11/05/2017

09 a 11/05/2017
09 a 11/05/2017
09 a 11/05/2017

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude de Campos dos Goytacazes
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude de Campos
09 a 11/05/2017
dos Goytacazes ( Res.GPGJ nº 1.899 - criada em 1º/04/2014)
Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa Com Deficiência
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa Com Deficiência do
Núcleo Campos dos Goytacazes

09 a 11/05/2017

CRAAI CAMPOS
Comarca de São Fidélis
Promotoria de Justiça Criminal
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça Criminal de São Fidélis

09 a 11/05/2017

Promotoria de Justiça Cível
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça Cível de São Fidélis

09 a 11/05/2017

FÓRUM REGIONAL DE ALCÂNTARA
Promotoria de Justiça
Órgão de Execução
3ª Promotoria de Justiça de Alcântara
(Res.GPGJ nº2065 de 05/09/2016)

17/05/2017

Comarca de Petrópolis
Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência do
Núcleo Petrópolis (criada pela Res. GPGJ nº 1701 – 24/11/2011)
Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude – Matéria infracional
Órgão de Execução
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1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude Infracional da Capital
2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude Infracional da Capital
3ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude Infracional da Capital
4ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude Infracional da Capital

24/05/2016
24/05/2016
24/05/2016
24/05/2016

31/05/2017
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO – GAEDUC (Res.GPGJ
nº 2.026 de 29/01/2016)

GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PÚBLICA – GAESP
(Res.GPGJ nº 2.021 de 30/12/2016)
JUNHO 2017
Promotorias de Justiça Criminais
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça Criminal de Cabo Frio – a partir de 1º/06/2014
Res.GPGJ nº 1.908 de 15/05/2014 (antiga- Promotoria de Justiça junto à 1ª
Vara Criminal de Cabo Frio)
2ª Promotoria de Justiça Criminal de Cabo Frio - a partir de 1º/06/2014
Res.GPGJ nº 1.908 de 15/05/2014 (antiga - Promotoria de Justiça junto à 2ª
Promotoria de Justiça Criminal de Cabo Frio)
Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Cabo Frio (antiga - 3ª
Promotoria de Justiça Criminal de Cabo Frio – Res. GPGJ nº 2.016 de
4/12/2015) a partir de 1º de fevereiro de 2016
Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher e Especial Adjunto Criminal de Cabo Frio (Res.GPGJ nº
2.016 de 4/12/2015) a partir de 1º/02/2016
Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Cabo Frio (não
infracional)(antiga - Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de
Cabo Frio – Res. GPGJ nº1.967)
2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Cabo Frio
(infracional) ( Res. GPGJ nº1.967 – a partir de 1º/06/2015)

31/05/2017

07 e 08/06/2017

07 e 08/06/2017

07 e 08/06/2017

07 e 08/06/2017

07 e 08/06/2017

07 e 08/06/2017

Promotoria de Justiça de Família
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça de Família de Cabo Frio

07 e 08/06/2017

Promotoria de Justiça Cível
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça Cível de Cabo Frio

07 e 08/06/2017

Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Cabo Frio
2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Cabo Frio

07 e 08/06/2017
07 e 08/06/2017
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CRAAI CABO FRIO
Comarca de São Pedro da Aldeia
1ª, 2ª e 3ª Promotorias de Justiça
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça de São Pedro da Aldeia
2ª Promotoria de Justiça de São Pedro da Aldeia
3ª Promotoria de Justiça de São Pedro da Aldeia

07 e 08/06/2017
07 e 08/06/2017
07 e 08/06/2017

Promotorias de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa Com Deficiência da Capital
Órgão de Execução
2ª Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência
21/06/2017
da Capital – Centro
3ª Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência
21/06/2017
da Capital – Centro
4ª Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência
21/06/2017
da Capital – Sede na área territorial correspondente à do Foro Regional de
Santa Cruz – Centro
6ª Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência
21/06/2017
da Capital (Res. GPGJ nº 1.961-a partir de 1º de abril de 2015) - Centro
Promotorias de Justiça de Registro Civil
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça de Registro Civil da Capital
2ª Promotoria de Justiça de Registro Civil da Capital
3ª Promotoria de Justiça de Registro Civil da Capital

28/06/2017
28/06/2017
28/06/2017

Promotoria de Justiça de Registros Públicos
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça junto à Vara de Registros Públicos da Capital

28/06/2017

JULHO 2017
Comarca de Angra dos Reis
Promotorias de Justiça Criminais
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça Criminal de Angra dos Reis
2ª Promotoria de Justiça Criminal de Angra dos Reis

05 e 06/07/2017
05 e 06/07/2017

Promotoria de Justiça de Família, da Infância e da Juventude
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça de Família, da Infância e da Juventude de Angra dos
Reis
Promotoria de Justiça Cível e de Família
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça Cível e de Família de Angra dos Reis

05 e 06/07/2017

05 e 06/07/2017

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva
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Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Angra dos Reis
(alterada – Res. GPGJ nº1703-8/12/2011)
2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Angra dos Reis
(criada – Res. GPGJ nº1703-8/12/2011)
CRAAI ANGRA DOS REIS
Comarca de Paraty
Promotoria de Justiça
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça de Paraty

05 e 06/07/2017
05 e 06/07/2017

05 e 06/07/2017

AGOSTO 2017
Promotorias de Justiça junto à Auditoria Militar
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça junto à Auditoria da Justiça Militar
2ª Promotoria de Justiça junto à Auditoria da Justiça Militar
3ª Promotoria de Justiça junto à Auditoria da Justiça Militar

02/08/2017
02/08/2017
02/08/2017

Comarca de Valença
Promotorias de Justiça Criminais
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça Criminal de Valença
2ª Promotoria de Justiça Criminal de Valença

09 e 10/08/2017
09 e 10/08/2017

Promotoria de Justiça de Família e da Infância e da Juventude
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça de Família e da Infância e da Juventude de Valença

09 e 10/08/2017

Promotoria de Justiça Cível
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça Cível de Valença

09 e 10/08/2017

CRAAI BARRA DO PIRAÍ
Comarca de Vassouras
Promotoria de Justiça Criminal
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça Criminal de Vassouras

09 e 10/08/2017

Promotoria de Justiça Cível
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça Cível de Vassouras

09 e 10/08/2017

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Vassouras

09 e 10/08/2017

Promotorias de Justiça junto à Vara de Execução Penal
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Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal
2ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal
3ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal
4ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal
5ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal
6ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal
7ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal
8ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal
9ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal
10ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal
11ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal
12ª Promotoria de Justiça junto à Vara de Execução Penal

30/08/2017
30/08/2017
30/08/2017
30/08/2017
30/08/2017
30/08/2017
30/08/2017
30/08/2017
30/08/2017
30/08/2017
30/08/2017
30/08/2017

SETEMBRO 2017
Comarca de Nova Friburgo
Promotorias de Justiça Criminais
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça Criminal de Nova Friburgo
2ª Promotoria de Justiça Criminal de Nova Friburgo
Promotoria de Justiça junto ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher e Especial Adjunto Criminal de Nova Friburgo(Res. GPGJ
nº 2.012 de 13/11/2015 – a partir de 1º de janeiro de 2016)

13 e 14/09/2017
13 e 14/09/2017
13 e 14/09/2017

Promotoria de Justiça de Investigação Penal
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Nova Friburgo
Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Nova Friburgo

Promotorias de Justiça de Família
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça de Família de Nova Friburgo
Promotoria de Justiça de Família, da Infância e da Juventude de Nova
Friburgo

13 e 14/09/2017

13 e 14/09/2017

13 e 14/09/2017
13 e 14/09/2017

Promotoria de Justiça Cível
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça Cível de Nova Friburgo

13 e 14/09/2017

Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Nova Friburgo
2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Nova Friburgo
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Promotorias de Justiça junto ao Tribunal do Júri
1ª Promotoria de Justiça junto ao I Tribunal do Júri da Capital
2ª Promotoria de Justiça junto ao I Tribunal do Júri da Capital

26 e 27/09/2016
26 e 27/09/2016

Promotorias de Justiça Criminais
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça junto à 11ª Vara Criminal da Capital
Promotoria de Justiça junto à 14ª Vara Criminal da Capital
Promotoria de Justiça junto à 16ª Vara Criminal da Capital
Promotoria de Justiça junto à 17ª Vara Criminal da Capital
Promotoria de Justiça junto à 19ª Vara Criminal da Capital
Promotoria de Justiça junto à 20ª Vara Criminal da Capital
Promotoria de Justiça junto à 21ª Vara Criminal da Capital
Promotoria de Justiça junto à 23ª Vara Criminal da Capital
Promotoria de Justiça junto à 25ª Vara Criminal da Capital
Promotoria de Justiça junto à 28ª Vara Criminal da Capital
Promotoria de Justiça junto à 29ª Vara Criminal da Capital
Promotoria de Justiça junto à 31ª Vara Criminal da Capital
Promotoria de Justiça junto à 32ª Vara Criminal da Capital
Promotoria de Justiça junto à 33ª Vara Criminal da Capital

26 e 27/09/2016
26 e 27/09/2016
26 e 27/09/2016
26 e 27/09/2016
26 e 27/09/2016
26 e 27/09/2016
26 e 27/09/2016
26 e 27/09/2016
26 e 27/09/2016
26 e 27/09/2016
26 e 27/09/2016
26 e 27/09/2016
26 e 27/09/2016
26 e 27/09/2016

Promotoria de Justiça junto às Turmas Recursais Criminais
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça junto às Turmas Recursais Criminais da Capital

26 e 27/09/2016

OUTUBRO 2017
Comarca de Conceição de Macabu
Promotoria de Justiça
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça de Conceição de Macabu

04 e 05/10/2017

Comarca de Santa Maria Madalena
Promotoria de Justiça
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça de Santa Maria Madalena

04 e 05/10/2017

CRAAI NOVA FRIBURGO
Comarca de São Sebastião do Alto
Promotoria de Justiça
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça de São Sebastião do Alto

04 e 05/10/2017

CRAAI NOVA FRIBURGO
Comarca de Trajano de Moraes
Promotoria de Justiça
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça de Trajano de Moraes

04 e 05/10/2017
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Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da
Capital
2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da
Capital
3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da
Capital
4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da
Capital
5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da
Capital
6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da
Capital
7ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da
Capital
8ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da
Capital
5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte da Capital

18 e 19/10/2017
18 e 19/10/2017
18 e 19/10/2017
18 e 19/10/2017
18 e 19/10/2017
18 e 19/10/2017
18 e 19/10/2017
18 e 19/10/2017

18 e 19/10/2017

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude Infracional da Capital
Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude
18 e 19/10/2017
Infracional da Capital (Res. GPGJ nº 1.980/2015 a partir de 1º/08/2015)
FORO REGIONAL DO MÉIER
Promotorias de Justiça Cíveis e de Família
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça Cível e de Família do Méier
2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família do Méier
3ª Promotoria de Justiça Cível e de Família do Méier
4ª Promotoria de Justiça Cível e de Família do Méier

25/10/2017
25/10/2017
25/10/2017
25/10/2017

Promotoria de Justiça junto ao JECrim
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça junto ao V Juizado Especial Criminal da Capital

25/10/2017

NOVEMBRO 2017
Comarca de Barra Mansa
Promotorias de Justiça Criminais
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra Mansa
2ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra Mansa

08 e 09/11/2017
08 e 09/11/2017

Promotoria de Justiça de Investigação Penal
Órgão de Execução
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Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Barra Mansa (Res. GPGJ
nº 1689/11-19/10/2011)

08 e 10/11/2017

Promotorias de Justiça de Família, da Infância e da Juventude
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Barra Mansa
Promotoria de Justiça de Família de Barra Mansa

08 e 09/11/2017
08 e 09/11/2017

Promotorias de Justiça Cível e de Família
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça Cível e de Família de Barra Mansa

08 e 09/11/2017

Promotorias de Justiça Cível
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça Cível de Barra Mansa

08 e 09/11/2017

CRAAI VOLTA REDONDA
Comarca de Resende
Promotorias de Justiça Criminais
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça junto ao Juizado Especial Adjunto Criminal de
Resende e de Investigação Penal de Resende, Itatiaia, Porto Real e
Quatis(Res.GPGJ nº 2.018 de 4/12/2015) a partir 1º/02/2016

Comarca de Duque de Caxias
Promotorias de Justiça Criminais
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça junto à 1ª Vara Criminal de Duque de Caxias
Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Criminal de Duque de Caxias
Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara Criminal de Duque de Caxias
1ª Promotoria de Justiça junto à 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias
2ª Promotoria de Justiça junto à 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias

08 e 09/11/2017

22 e 23/11/2017
22 e 23/11/2017
22 e 23/11/2017
22 e 23/11/2017
22 e 23/11/2017

Promotorias de Justiça junto ao JECrim e ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça junto ao Juizado Especial Criminal de Duque de
22 e 23/11/2017
Caxias Res. GPGJ 1927-05/08/2014 (antiga - Promotoria de Justiça junto
ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Especial
Criminal de Duque de Caxias)
Promotoria de Justiça junto ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar
22 e 23/11/2017
contra a Mulher da Comarca de Duque de Caxias-Res.GPGJ 192705/08/2014
Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Duque de Caxias
2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Duque de Caxias
3ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Duque de Caxias
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Promotorias de Justiça de Família
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça junto à 1ª Vara de Família de Duque de Caxias
Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara de Família de Duque de Caxias
Promotoria de Justiça junto à 3ª Vara de Família de Duque de Caxias
Promotoria de Justiça junto à 4ª Vara de Família de Duque de Caxias

22 e 23/11/2017
22 e 23/11/2017
22 e 23/11/2017
22 e 23/11/2017

Promotorias de Justiça Cível
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça Cível de Duque de Caxias
2ª Promotoria de Justiça Cível de Duque de Caxias

22 e 23/11/2017
22 e 23/11/2017

Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva
Órgão de Execução
1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Duque de Caxias
2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Duque de Caxias
3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Duque de Caxias
2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Região
Metropolitana I – Sede em Duque de Caxias
Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação do
Núcleo Duque de Caxias (RES. GPGJ nº 1845/2013-02/07/13)

22 e 23/11/2017
22 e 23/11/2017
22 e 23/11/2017
22 e 23/11/2017
22 e 23/11/2017

Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa Com Deficiência
Órgão de Execução
Promotoria de Justiça de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência do
Núcleo Duque de Caxias

22 e 23/11/2017

Promotorias de Justiça de Família
Órgão de Execução
3ª Promotoria de Justiça de Família de São João de Meriti (por
transformação da Promotoria de Justiça junto à 1ª Vara de Família de São
João de Meriti - Res. GPGJ nº2066 -05/09/2016)

22 e 23/11/2017

Órgão de Execução
Promotoria de Justiça de Família de Mesquita(Res.GPGJ nº 2.019 de
07/12/2015) A partir de 1º de fevereiro de 2016
CRAAI NOVA IGUAÇU
Comarca de Queimados
Promotoria de Justiça Cível e de Família
Promotoria de Justiça Cível e de Família de Queimados
nº1.900 a partir de 1º/04/14)

( Res. GPGJ

29/11/2017

29/11/2017

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). O quadro constante no Relatório foi modificado, e comunicado a
V.Exa. através do ofício nº 1190/2017, de 23 de maio de 2.017.
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14.4. Inspeções em estabelecimentos prisionais (Res. nº 56/CNMP). O controle da Resolução CNMP nº 56 é
realizado pelo Núcleo de Estatística (NUEST), através da instauração de procedimentos de acompanhamento anual
e sistema eletrônico desenvolvido pela própria CGMP. No início de cada ano, é arquivado o procedimento do ano
anterior e instaurado um novo.

Conforme fluxograma em anexo (doc. 7 anexo), pendências quanto ao preenchimento dos formulários de visita são
noticiadas através do envio de mensagem eletrônica ao Promotor de Justiça com atribuição para fiscalização. Caso
o problema não seja solucionado, é encaminhado um ofício de cobrança. Por fim, o procedimento de
acompanhamento é instruído, podendo ser instaurados procedimentos disciplinares em razão do não
preenchimento. Atualmente existem 50 estabelecimento ativos. Em consulta ao sistema do CNMP, constatou-se
que não há pendências relativas ao ano de 2016.

14.5. Fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade
(Res. nº 67/CNMP): O controle da Resolução CNMP nº 67 é realizado pelo Núcleo de Estatística (NUEST), através
da instauração de procedimentos de acompanhamento anual e sistema eletrônico desenvolvido pela própria
CGMP. No início de cada ano, é arquivado o procedimento do ano anterior e instaurado um novo.
Conforme fluxograma em anexo (doc. 7 anexo), pendências quanto ao preenchimento dos formulários de visita
são noticiadas através do envio de mensagem eletrônica ao Promotor de Justiça com atribuição para fiscalização.
Caso o problema não seja solucionado, é encaminhado um ofício de cobrança. Por fim, o procedimento de
acompanhamento é instruído, podendo ser instaurados procedimentos disciplinares em razão do não
preenchimento. Existem 20 unidades de internação e 16 de semilberdade. Em consulta realizada na data da
correição, não foram constatadas pendências.

14.6. Indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares (Res. nº 68/CNMP): O controle
dos termos e prazos prescricionais é feito pela Gerência de Apoio aos Atos Correicionais (GAAC).
Em cumprimento ao artigo 2º da Resolução CNMP n.º 68, os PADs e sindicâncias possuem etiquetas com os prazos
de encerramento, prorrogação e prescricionais nas capas, existindo também planilha Excel de controle de prazos
prescricionais e de conclusão dos PADs e sindicâncias, compartilhada na Pasta K.

14.7. Correição dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (Res. nº 71/CNMP): O
controle da Resolução CNMP nº 71 é realizado pelo Núcleo de Estatística (NUEST), através da instauração de
procedimentos de acompanhamento anual e sistema eletrônico desenvolvido pela própria CGMP. No início de cada
ano, é arquivado o procedimento do ano anterior e instaurado um novo.
Conforme fluxograma em anexo (doc. 7 anexo) pendências quanto ao preenchimento dos formulários de visita são
noticiadas através do envio de mensagem eletrônica ao Promotor de Justiça com atribuição para fiscalização. Caso
o problema não seja solucionado, é encaminhado um ofício de cobrança. Por fim, o procedimento de
acompanhamento é instruído, podendo ser instaurados procedimentos disciplinares em razão do não
preenchimento. Existe uma pendência apontada pelo sistema com relação ao acolhimento institucional,
entretanto trata-se de uma unidade que está desativada.
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14.8. Controle do exercício do magistério (Res. nº 73/CNMP): A Corregedoria-Geral dispõe de aplicativo próprio
desenvolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação da Procuradoria-Geral de Justiça que possibilita que o
membro do Ministério Público informe, eletronicamente, os dados referentes ao exercício de magistério e à
residência na comarca. O referido aplicativo está na intranet do MPRJ.
As informações lançadas no aplicativo são cotejadas por ocasião das visitas de correição e de inspeção, havendo
indagação própria sobre estas questões no questionário de correição.
Há procedimento administrativo próprio, instaurado anualmente, com o desiderato de acompanhar o efetivo
cumprimento da Resolução CNMP n.º 73/11 (MPRJ n.º 2017.00036582) e da Resolução n.º 26/07 (MPRJ n.º
2017.00001169).

A equipe de correição entende que deveria ser criado no sistema de controle um módulo de emissão de relatórios
gerenciais acessíveis à Corregedoria-Geral, contendo, entre outras, as seguintes informações: número de membros
que exercem o magistério e residem fora da comarca de lotação, membros que não preencheram o formulário
eletrônico etc.).

14.9. Cadastro Nacional de Membros (Res. nº 78/CNMP): considerando que a Corregedoria-Geral do Ministério
Público não dispõe de estrutura própria de tecnologia da informação foi instaurado, em 08 de abril de 2013, o
procedimento MPRJ n.º 2013.00358625 com o desiderato de facilitar o atendimento das solicitações oriundas do
Conselho Nacional do Ministério Público no tocante ao cumprimento da Resolução CNMP n.º 78/11.

14.10. Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar (Res. Nº 136/CNMP): os PPs, Sindicâncias e
PADs, após determinação de instauração/autuação pelo Corregedor-Geral, são registrados no Sistema Nacional de
Informações de Natureza Disciplinar, conforme dispõe o artigo 42 da Ordem de Serviço CGMP n.º 04/17.

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
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16.1. Assentos funcionais: São realizadas anotações na Ficha de Assentamentos Funcionais – FAF dos membros
seguindo o que determina a Portaria CGMP n.º 895/2016 (doc. 3 anexo). Existe sistema informatizado próprio que
gerencia a FAF. Todas as informações relativas à vida funcional dos membros estão acessíveis à Corregedoria-Geral.

16.2. Expedição de atos, portarias e recomendações: São publicados no Diário Oficial, envidas para a classe em
forma de avisos da CG, disponibilizadas no portal da Intranet do MPRJ, na parte reservada à Corregedoria-Geral,
além de permanecerem arquivados em pastas próprias na Corregedoria.

16.3. Controle de estagiários: O controle dos estagiários não forenses é realizado pela Diretoria da CorregedoriaGeral e, de uma maneira mais ampla (seleção, contratação, férias, licenças e afastamentos), pela Diretoria de
Recursos Humanos do MPRJ.

16.4. Controle disciplinar de servidores: O controle disciplinar dos servidores é realizado pela Secretaria-Geral,
órgão da estrutura da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração.

16.5. Manifestações nas autorizações de residência fora da comarca: A Res. PGJ 1427/08 regulamenta o assunto.
A distância máxima é 120km. O pedido, ao ser remetido para a Corregedoria, é analisado para emissão de parecer
por um Promotor de Justiça Assessor, que aprovado pelo Corregedor-Geral, será devolvido à Procuradoria-Geral
para decisão. Caso publicada a autorização do Procurador-Geral de Justiça no DO, o procedimento retorna à
Corregedoria-Geral para ser registrado pela GAAC em planilha própria. Atualmente existem 03 Procuradores de
Justiça autorizados a residir fora da Comarca: Francisco Eduardo Marcondes Nabuco (reside em Juiz de Fora, MG,
186 km, sendo que a CG não foi informada sobre eventual autorização), Anderson Albuquerque de Souza Lima
(reside em Petrópolis, 68km, autorizado pelo Proc. MPRJ 2008.00085712, de 10/12/08) e Soraya Taveira Gaya
(reside em Teresópolis, 98 km, autorizada pelo Proc. MPRJ 2011.00604477, de 31/10/12). Existem 93 Promotores
de Justiça que residem fora da Comarca. Destes, alguns não necessitam de autorização específica do PGJ (região
metropolitana, ser substituto, afastado para Administração Superior, afastado do cargo).
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Foi oficiado ao Procurador de Justiça Dr. Francisco Eduardo
Nabuco, o qual respondeu, enviando a esta Corregedoria, por cópia, a autorização conferida em 25 de março de
1.993, pelo então Procurador-Geral de Justiça Dr. Antonio Carlos da Silva Biscaia.
Ocorre que, com o advento da Resolução GPGJ nº1.427 de 14 de maio de 2.008, que reza em seu art. 9º, in verbis:
“Art. 9º - As autorizações anteriormente concedidas e que estiverem em desacordo com a
presente Resolução deixam de produzir efeitos no prazo de 30 (trinta) dias.”,
esta Corregedoria-Geral constatou a caducidade da autorização do Procurador de Justiça Francisco Nabuco, pelo que
determinou, nos autos da sua inspeção, que fosse oficiado ao referido Procurador para que providencie sua
regularização.

16.6. Movimentação de quadro: Nas remoções e promoções por merecimento, o Corregedor-Geral leva para a
sessão na qual serão julgados os editais informação sobre a existência (ou não) de processo disciplinar em trâmite
ou penalidade aplicada, bem como sobre a regularidade do serviço dos membros habilitados. A Ficha dos
Assentamentos Funcionais (FAF) fica acessível para consulta pelos integrantes do CSMP. Existe sistema próprio para
gerenciar as remoções e promoções.
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16.7. Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº 74/CNMP: À CGMP
compete a prestação de informações sobre atuação funcional, cabendo ao Núcleo de Estatística (NUEST) o
preenchimento mensal do respectivo questionário, nos termos da Ordem de Serviço CGMP nº 02/2017 (doc. 2
anexo).
Os anexos são preenchidos com base em planilhas elaboradas através de consultas ao banco de dados do Sistema
MGP, pela Secretaria de Tecnologia da Informação e de Comunicação do MPRJ, excluindo-se o Anexo VII – Criminal
– Execução Penal, cujos dados são extraídos de sistema próprio da CGMP (relatórios por autodeclaração enviados
pelos membros, na forma da Resolução GPGJ 2.071/2016).
Vide fluxograma (doc. 10 anexo). O preenchimento é manual. Já houve solicitação para a TI no sentido do envio
por webservice. Não há pendências.

16.8. Relatório anual da Corregedoria-Geral: Conforme a Ordem de Serviço. CGMP n.º 02/2017, incumbe à
Diretora, auxiliada pelos Gerentes, a confecção do relatório anual de atividades da CG, regulado pela OS CGMP n.º
01/2017 (doc. 11 anexo). Após sua aprovação pelo Corregedor-Geral, o relatório é publicado no DO, divulgado
para toda classe através de Informativo eletrônico e disponibilizado na página da Corregedoria na intranet.

16.9. Outras atividades exercidas pela Corregedoria-Geral:

16.9.1. Estágio Forense do MP:
De acordo com o disposto no artigo 49, §1º, da LCE n.º 106/03, incumbe à Corregedoria Geral a supervisão do
Estágio Forense, no âmbito do MPRJ, sendo previsto, no parágrafo 3º, do mesmo artigo de lei, que a
regulamentação da concessão e do cumprimento do referido estágio, será feita por meio de resolução do
Procurador-Geral de Justiça, estando em vigor a Resolução GPGJ n.º 1.533/09 (doc. 12 anexo).

16.9.2. Conselho de Decanos da CG:
O Conselho de Procuradores de Justiça Decanos da Corregedoria-Geral foi criado pelo Ato GCGMP nº 01/2014
(doc. 13 anexo), como um órgão colegiado de consulta e orientação da Corregedoria-Geral, constituído
exclusivamente por Procuradores de Justiça inativos voluntários e de notável reputação institucional, cabendolhes:
I - opinar sobre temas de relevância institucional e correicional encaminhados pelo Corregedor-Geral
para cuja solução possa contribuir as suas experiências;
II - auxiliar o Corregedor-Geral em assuntos que lhes forem encaminhados;
III - sugerir ao Corregedor-Geral medidas para o aperfeiçoamento da Corregedoria-Geral;
IV - contribuir, com as suas largas experiências institucionais, para a orientação e formação dos
promotores de justiça em estágio confirmatório;
V - proferir palestras sobre temas de interesse da Corregedoria-Geral para a orientação e formação
dos Promotores de Justiça em estágio confirmatório;
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VI - desempenhar outras funções compatíveis com suas atribuições, vedadas as atividades típicas de
supervisores da comissão de estágio confirmatório - CECON da Corregedoria e/ou do Centro de
Estudo e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF.

Trata-se de experiência inovadora deste órgão correicional, que tem como objetivo proporcionar aos Promotores
de Justiça em estágio confirmatório um aperfeiçoamento profissional mais abrangente, através do contato com
colegas que fizeram parte da história do MPRJ, além de resgatar a importância dos membros aposentados da nossa
Instituição, que ainda podem contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho dos novos Promotores de Justiça com
sua inestimável experiência institucional.

As designações dos Conselheiros cessam juntamente com o término do mandato do Corregedor-Geral que os
designar, ressalvado o caso de recondução.

O CEPROJUS - Centro de Procuradores de Justiça é parceiro da Corregedoria, cedendo o local de sua sede, bem
como proporcionando todo apoio logístico para realização de palestras não remuneradas e reuniões do Conselho,
não havendo encargo financeiro para o MP.

Foram realizadas duas palestras para os Promotores de Justiça em estágio confirmatório da CECON XXXIII. A
primeira, ministrada pelo Exmo. Sr. Procurador de Justiça Conselheiro, Dr. Antônio Carlos da Silva Biscaia, sobre o
tema "O Poder Investigatório do Ministério Público – A Criação da Central de Inquéritos e o Processo do Jogo do
Bicho", no dia 24 de novembro de 2014 no Centro de Procuradores de Justiça – CEPROJUS e, a segunda palestra,
ministrada pelo Exmo. Sr. Procurador de Justiça Conselheiro, Dr. Sergio de Andreia Ferreira, sobre o tema "O Novo
Regime Previdenciário dos Membros do Ministério Público", no dia 19 de junho de 2015, também no CEPROJUS.
O Conselho de Decanos é presidido pelo Corregedor-Geral e coordenado pela Promotora de Justiça Assessora da
CGMP, Drª Maria Cristina K. C da Rocha Vianna Menezes e composto, atualmente, por 15 (quinze) Procuradores de
Justiça inativos abaixo nominados:
1) Antonio Carlos Silva Biscaia;
2) Arthur Pontes Teixeira;
3) Décio Luiz Gomes;
4) Gloria Marcia Percinoto;
5) Hedel Luís Nara Ramos;
6) Julio Cesar de Sousa Oliveira;
7) Lea Barboza Vianna Freire;
8) Luiz Antônio Ferreira de Araujo;
9) Luiz Sérgio Wigderowitz;
10) Maria do Carmo dos Santos Casa Nova;
11) Marija Yrneh Rodrigues de Moura;
12) Mary Virginia Northrup;
13) Norton Esteves Pereira de Mattos;
14) Roberto Bernardes Barroso;
15) Sérgio de Andrea Ferreira.
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O Conselho de Decanos foi implantado com sucesso, contando com a absoluta adesão dos membros aposentados
convidados e dos Promotores em estágio confirmatório do penúltimo concurso (CECON XXXIII). Em razão disso,
há previsão para realização da primeira palestra para os Promotores de Justiça aprovados no último concurso
(CECON XXXIV), ainda em 2017.

Observações: A CG também participa do Comitê Gestor do MGP, do Fórum Permanente de Gestão, do Fórum
Permanente Institucional, da Comissão de Acumulação e Auxílio, e do Comitê Gestor da Consolidação de Atos
Normativos do MP -CODAMP

15.10. Dados Complementares:

16.10.1. Sugestões dos membros da Corregedoria-Geral:
a) garantir a acessibilidade aos portadores de necessidades especiais ao prédio e às instalações da CG;
b) desenvolvimento de sistema informatizado para permitir a emissão de certidão de regularidade pelos membros;
c) implantação de correições virtuais;
d) implantação do ponto eletrônico para os 800 estagiários forenses;
e) desenvolvimento de um sistema informatizado para o estágio forense;
f) implantação de novo relatório estatístico para os Procuradores de Justiça;
g) criação de uma marca e/ou sinal nos documentos administrativos e peças judiciais do MP assinados
eletronicamente.

16.10.2.

Experiências inovadoras:

a) reuniões semanais com toda a equipe de membros da CG;
b) criação do Conselho dos Decanos;
c) digitalização do acervo da CG até 2015;
d) Projeto Relatórios Estatísticos do MGP, em substituição aos enviados fisicamente por autodeclaração pelos
Promotores de Justiça, com capacitação dos membros nos 15 CRAAIs;
e) Comunicação ao PGJ dos membros impedidos de exercer a função eleitoral (Res. CNMP 30/08), de ocupar cargos
ou funções de confiança (Res. CNMP 160/17) e solicitação de não designação de membros que respondam a PAD
ou tenham sido punidos para acumulação ou prestação de auxílio remunerados;
f) inclusão da CG como programa orçamentário do MP.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). A não designação para acumulação ou prestação de auxílio
remunerado teve como base a utilização dos casos apontados na Resolução desse Conselho – CNMP 30/08, portanto,
somente tendo incidência quando o PAD, ou a punição, tenha sido por atraso do serviço.
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Observação: As 7 (sete) sugestões dos membros supra já são objeto de procedimentos administrativos e/ou
projetos enviados à PGJ.

17.

Indagações da Corregedoria Nacional

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

1-Existe participação efetiva da Corregedoria-Geral do MPRJ na construção e no acompanhamento do
cumprimento do Planejamento Estratégico e dos Planos de Atuação da Instituição? Em caso positivo, detalhar como
é feito o processo de participação.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). O processo de participação da Corregedoria--Geral consiste em
acompanhar o cumprimento do Planejamento Estratégico através de assento no Fórum Permanente de Gestão,
participando de suas reuniões. Também há esse acompanhamento através das perguntas efetivadas nos
questionários correicionais.

2- Existe manifestação da Corregedoria-Geral do MPRJ nos procedimentos administrativos relacionados à definição
da distribuição e à redistribuição de atribuições, ao aperfeiçoamento estrutural das Promotorias e aos critérios de
substituição ou cumulação de funções? Explicar detalhadamente como é feita a manifestação.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Não há participação da Corregedoria-Geral do MPRJ nos
procedimentos administrativos relacionados à definição da distribuição e à redistribuição de atribuições e ao
aperfeiçoamento estrutural das Promotorias de Justiça e Procuradorias de Justiça.
No tocante à manifestação nos procedimentos relacionados aos critérios de substituição ou cumulação de funções, a
Corregedoria-Geral participa da comissão instituída pela Resolução Conjunta GPGJ/CGMP nº 13, 16 de outubro de
2013, que opina sobre os requerimentos formulados pelos Promotores de Justiça a respeito de recebimento ou
prestação de auxílio, bem como de acumulação. A comissão é composta pelo Coordenador de Movimentação dos
Promotores de Justiça, pelo Coordenador de Planejamento Institucional e de um representante da Corregedoria-Geral. A decisão sobre os requerimentos apresentados compete ao Subprocurador-Geral de Justiça de Planejamento
Institucional.

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

Órgão destinatário: Corregedoria-Geral
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Não, nos termos da Deliberação CSMP 43/2001. Porém na data de
ontem, a CGMP foi cientificada da bem lançada decisão, proferida no PCA nº1.00494/2017-32, que garantiu a esta
Corregedoria o protagonismo na gestão do Estágio Confirmatório.

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

Órgãos destinatários: Procuradoria-Geral; Conselho Superior do MPRJ e Corregedoria-Geral.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). A forma de remoção e de promoção por merecimento segue os
critérios legais. A CGMP, ao participar das votações dos respectivos concursos, como membro nato do Conselho
Superior do Ministério Público, quando pelo critério de merecimento, informa ao Colegiado sobre os membros
concorrentes que possuem punição disciplinar ou estejam com processos e/ou com relatório pendente, votando
sempre pela sua exclusão das respectivas listas, nos termos do item 16.6.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (CSMP). Cuida-se de procedimento encaminhado pela chefia institucional para este E.
Conselho, com cópia integral do relatório preliminar de correição elaborado pela Corregedoria Nacional do Ministério
Público, em especial, concernente à indagação número 4, constante do item 18 do aludido documento, no qual solicita
manifestação expressa de nosso colegiado, visando “Esclarecer, detalhadamente, de qual forma é realizado o processo de
remoção e promoção por merecimento dos membros” e o eventual regramento e critérios existentes.
Em atenção a determinação da douta Corregedoria Nacional, podemos esclarecer os seguintes pontos:
1.

As promoções e remoções por merecimento, no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, devem observar
as diretrizes estabelecidas no art. 66 da Lei Complementar Estadual nº 106/2003 e na Deliberação CSMP nº 51, de 11 de
agosto de 2006, editada com base no § 1º do art. 66 c.c art. 75 do referido diploma legal e no disposto na Resolução CNMP
Nº 2, de 21 de novembro de 2005, que estabeleceu prazo para que tal fosse feito.

2.

As normas existentes estabelecem diversos critérios que buscam aferir os atos afetos à vida funcional e o aprimoramento
do membro do Ministério Público, incluindo sua formação acadêmica e a confecção de textos científicos.

3.

Apesar das normas existentes, o Conselho Superior do Ministério Público, há mais de dez anos, tem atribuído
preeminência, em suas análises, ao critério da antiguidade. Com isso, qualquer que seja o critério a ser utilizado, vale
dizer, mérito ou antiguidade, o órgão sempre atribuiu precedência ao último.

4.

No entendimento prevalecente no âmbito do Conselho Superior, a antiguidade somente não prevalecerá nas situações de
demérito presente sempre que existir punição disciplinar ou quando for detectado atraso na remessa dos relatórios
estatísticos.

5.

Ao conferir primazia à antiguidade, o Conselho Superior teve por fim adotar um critério puramente objetivo e evitar
possíveis desvirtuamentos do sistema de merecimento, afastando totalmente qualquer subjetivismo nos votações.”
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Proposições da Corregedoria Nacional
18.

Proposições da Corregedoria Nacional

18.1. Quanto às atribuições e estruturas organizacionais. Considerando o quanto constatado na correição,
desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este item.
18.2. Quanto à estrutura de pessoal. Considerando o que foi constado pela equipe de inspeção, a Corregedoria
Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de RECOMENDAÇÃO ao
Exmo. Corregedor-geral do MPRJ para que empreenda esforços necessários para a convocação de pelo menos
mais um membro para atuar como Promotor-corregedor, com atribuição exclusiva, perante a CorregedoriaGeral do MPRJ; ainda, propõe a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-geral de Justiça para que
lote um maior número de servidores na Corregedoria-Geral do MPRJ ante a clara necessidade detectada
combinada com a importância e complexidade e volume de trabalho constante no âmbito da unidade. Em 60
(sessenta) dias, a Corregedoria Nacional deverá ser comunicada sobre as providências adotadas.
18.3. Quanto à estrutura física. Considerando o quanto constatado na correição, a Corregedoria Nacional
propõe ao Plenário do Conselho nacional do Ministério Público a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo.
Procurador-geral de Justiça para que empreenda esforços e viabilize espaço adequado para o cumprimento
do mister da Corregedoria-Geral do MPRJ. Em 90 (noventa) dias, a Corregedoria Nacional deverá ser
comunicada sobre as providências adotadas.
18.4. Quanto aos sistemas de arquivo. Considerando o quanto constatado na correição, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item.
18.5. Quanto à estrutura de Tecnologia da informação. Considerando o quanto constatado na correição, a
Corregedoria Nacional propõe a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça para
que : a) ultime a implementação do sistema do MPRJ já em desenvolvimento que evitará o retrabalho ao
membro que, atualmente, precisa cadastrar no PJE e no Sistema do MPRJ; b) diligencie no sentido de
melhorar o sistema de e-mail colocado à disposição da Corregedoria-Geral do MPRJ. Em 60 (sessenta) dias,
a Corregedoria Nacional será informada das providências adotadas.
18.6. Quanto aos Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional. Com relação ao presente
tema, foram constatados três pontos relevantes pela Corregedoria Nacional, a saber: itens 7. 8. e 9. do Título
11, subtítulo 11.4. Consoante devidamente fundamentado nos aludidos tópicos, vislumbram-se supostas
inconstitucionalidades de trechos da LOMPRJ, relacionados a atos normativos com especial relevância
disciplinar. Sendo assim, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério
Público a expedição de OFÍCIO ao Exmo. Procurador-Geral da República, para que, na qualidade de custos
constitutionis, avalie a necessidade/possibilidade de aviamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade em
face de tais dispositivos. Outrossim, propõe, ainda, quanto ao particular, a expedição de RECOMENDAÇÃO
ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que, sem prejuízo do item anterior, avalie a conveniência e
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oportunidade a fim de que o MPRJ, sponte propria, deflagre o devido processo legislativo visando à
alteração dos referidos dispositivos da Lei Estadual em voga. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria Nacional
será informada acerca das providências adotadas, com relação à Recomendação ao Exmo. Procurador-Geral
de Justiça.
18.7. Quanto aos procedimentos disciplinares. Considerando o quanto constatado, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item. Importante ressaltar que a Corregedoria Nacional
instaurou 12 (doze) reclamações disciplinares para acompanhamento em virtude da correição realizada.
18.8. Quanto ao estágio probatório. No que tange às questões relativas ao Estágio Probatório, a
Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de
DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral para que: a) estabeleça a obrigatoriedade dos Promotores
de Justiça em estágio probatório realizarem trabalhos no Plenário do Tribunal do Júri; b)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; c) Conferir à Corregedoria-Geral papel de
protagonista no Curso de Adaptação, Orientação e Preparação dos Promotores de Justiça em Estágio
Probatório. Expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral para que: a) realize o
acompanhamento psicológico/psiquiátrico dos membros ao longo do estágio probatório. No prazo de 60
(sessenta) dias a Corregedoria Nacional será informada das medidas até então adotadas. Importante
registrar que, no que concerne à necessidade de conferir à Corregedoria-Geral do Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro – fazendo valer o teor da lei no ponto – a atribuição exclusiva de “acompanhar o
estágio confirmatório dos membros do Ministério Público” , foi instaurado Procedimento de Controle
Administrativo no âmbito do CNMP em face da Resolução nº.° 43, de 11 de outubro de 2001, do Conselho
Superior do MPRJ que criou a denominada “Comissão de Estágio”, tendo a liminar sido deferida pelo
Eminente Conselheiro Relator do procedimento, já tendo, pois, a Corregedoria Nacional tomado as
providências imediatas quanto a este tópico específico.

18.9. Quanto às Correições e Inspeções. Considerando o quanto constatado, a Corregedoria Nacional
propõe ao Plenário do Conselho Nacional expedir DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral: a) quando
da realização das correições nas Promotorias com atribuição extrajudicial, observe: 1) correta taxonomia; 2)
regularidade formal dos procedimentos; 3) tempo transcorrido desde a instauração do procedimento; 4)
resolutividade; 5) ausência de impulso por mais de 120 (cento e vinte dias). b) considerando que não existe
distinção ontológica entre os cargos das Promotorias de Justiça e os cargos da Procuradoria de Justiça, a
renovação das correições nos cargos desta última – Procuradoria de Justiça –, levando-se a efeito, além do
exame da regularidade administrativa dos serviços de distribuição e devolução de processos, análise
qualitativa dos trabalhos produzidos e adequação do número de processos recebidos. Em 90 (noventa) dias,
a Corregedoria Nacional será informada das providências adotadas.
18.10. Quanto ao controle externo da atividade policial – Resolução nº 20/CNMP. Diante do que foi
constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
18.11. Quanto às interceptações telefônicas – Resolução nº 36/CNMP. - . Diante do que foi constatado,
desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
18.12. Quanto ao cronograma de inspeções e correições – Resolução nº 149/CNMP. Diante do que foi
constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
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18.13. Quanto às Inspeções em estabelecimentos prisionais - Resolução nº 56/CNMP. Diante do que foi
constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
18.14. Quanto às fiscalizações em unidade de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e
semiliberdade – Resolução nº 67/CNMP. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento
de proposições quanto a este tema.
18.15. Quanto à indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares – Resolução
nº 68/CNMP. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a
este tema.
18.16. Quanto à inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes –
Resolução nº 71/CNMP. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições
quanto a este tema.
18.17. Quanto ao exercício do magistério – Resolução nº 73/CNMP. Diante do que foi constatado, a
Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo.
Procurador-Geral de Justiça para que implante, no sistema respectivo de controle, um módulo de emissão
de relatórios gerenciais acessíveis à Corregedoria-Geral, contendo, entre outras, as seguintes informações:
número de membros que exercem o magistério e residem fora da comarca de lotação e membros que não
preencheram o formulário eletrônico etc. Em 90 (noventa) dias, a Corregedoria Nacional será informada
das providências adotadas.
18.18. Quanto ao Colégio de Procuradores. Foi solicitado, pela equipe de correição da Corregedoria
Nacional do CNMP, cópias das atas das Sessões dos Colegiados em que estavam pautados processos de
natureza disciplinar para verificar se houve ausências injustificadas de Procuradores de Justiça às Sessões
do Colegiado. As atas das Sessões estão sendo analisadas no âmbito da Corregedoria Nacional.
18.19. Quanto aos assentos funcionais. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento
de proposições ao plenário do CNMP.

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

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

18.22. Quanto ao controle disciplinar de servidores. Diante do que foi constatado pela Equipe de correição,
a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao Plenário do
CNMP.
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18.23. Quanto às manifestações nas autorizações de residência fora da comarca. Diante do que foi
constatado pela Equipe de correição, a Corregedoria Nacional propõe a expedição de DETERMINAÇÃO ao
Exmo. Procurador-geral de Justiça para que, após a publicação das autorizações para residência fora da
comarca, encaminhe o procedimento à Corregedoria-Geral para as providências necessárias de controle.
Em 30 (trinta) dias, a Corregedoria Nacional será informada das providências adotadas.

18.24. Quanto à movimentação de quadro, designação e substituições. Diante do que foi constatado, a
Corregedoria Nacional propõe ao plenário do CNMP que expeça RECOMENDAÇÃO ao Exmo. ProcuradorGeral de Justiça para que: a) observe, na movimentação do quadro e nas designações, os princípios
constitucionais da eficiência, do interesse público e da finalidade, entre outros exigíveis. Para tanto, deverá
observar critério objetivo de distância entre a Promotoria de Justiça substituída e a substituta, bem como
priorizando na escala de substituição/designações as Promotorias de Justiça mais próximas; b) opere a
movimentação do quadro de forma a não criar o esvaziamento das entrâncias iniciais. Expedir
DETERMINAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça para que: a) não designe, como substituto,
promotor que esteja com acúmulo de serviço, sendo que tal certificação deverá ser fornecida pela
Corregedoria do MPRJ.

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

18.26. Quanto ao relatório anual da Corregedoria. Diante do que foi constatado pela Equipe de correição,
a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao Plenário do
CNMP.
18.27. Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar - Res. Nº 136/CNMP: Diante do que
restou constatado pela equipe de correição, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o
encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.

18.28. Cadastro Nacional de Membros – Res. n.º 78/CNMP - Diante do que foi constatado pela Equipe de
correição, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao
Plenário do CNMP.
18.29. Participação da Corregedoria-Geral no Planejamento Estratégico. Considerando que não restou
constatado, durante a correição, a participação efetiva da Corregedoria-Geral do MPRJ na construção e,
principalmente no acompanhamento do cumprimento do Planejamento Estratégico e dos Planos de Atuação
da Instituição, uma vez que restou informado que a Corregedoria-Geral possui assento no Fórum de gestão
do MP, mas não especificou se participa como e de que forma se operam as reuniões de avaliações da
estratégia, se essas últimas fazem parte da rotina de acompanhamento do planejamento, se existem planos
de atuação ou se ainda estão em processo de construção, se a adesão dos membros aos projetos é voluntária
e monitorada de forma ainda incipiente, dependendo mais da própria iniciativa do membro, dentre outras
informações relevantes. Assim sendo, a Corregedoria Nacional propõe a expedição de RECOMENDAÇÃO ao
Exmo. Procurador-Geral de Justiça para que garanta a efetiva participação do Corregedor-Geral do MPRJ
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em todas as etapas do planejamento estratégico, em especial o seu efetivo monitoramento; expedir
RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral do MPRJ para que participe, ativa e efetivamente, de todas
as etapas do planejamento estratégico da Instituição, em especial do seu efetivo monitoramento. Em 60
(sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será informada das providências adotadas.

18.30. Aperfeiçoamento estrutural das Promotorias e critérios de substituição ou cumulação de funções.
Participação efetiva da Corregedoria. Considerando que a Corregedoria Geral do MPRJ não é ouvida nos
procedimentos administrativos relacionados à definição da distribuição e à redistribuição de atribuições e
ao aperfeiçoamento estrutural das Promotorias, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a
expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça para que determine que a
Corregedoria-Geral seja ouvida previamente nos processos administrativos relativos ao tema. Em 60
(sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será informada das providências adotadas. Em relação aos critérios
de substituição ou cumulação de funções, desnecessário o encaminhamento de proposição considerando
tanto a resposta da unidade quanto a proposição 18.24 deste relatório.

18.31. Aperfeiçoamento funcional dos membros do Ministério Público. Valorização da atividade
extrajudicial resolutiva. Considerando que não restou comprovada a atuação da Corregedoria-Geral do
MPRJ junto ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público no que concerne ao
fomento dos temas de atualização profissional dos demais membros, fomentando uma cultura institucional
de valorização também da atividade extrajudicial resolutiva, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do
CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral do MPRJ que garanta o efetivo
fomento de cultura institucional de valorização da atividade extrajudicial resolutiva propondo ao respectivo
CEAF cursos de aperfeiçoamento na temática sempre com a participação efetiva do próprio órgão. Em 60
(sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será informada das providências adotadas.

18.32. Processo de remoção e promoção por merecimento dos membros. Normativo e critérios. No que
tange aos critérios relativos às promoções por merecimento, Considerando o disposto nos artigos 93 e 129
§ 4º da Constituição Federal; considerando que a Carta de Brasília inaugura compromisso voltado à
resolutividade do Ministério Público Brasileiro na obtenção de produtos sociais úteis e que a consecução de
tal desiderato pressupõe a efetividade de uma política de valorização da atividade finalística, da proatividade
e da qualificação funcional enquanto investimento potencializador de retornos institucionais dos membros
do Ministério Público; considerando que as normativas e práticas institucionais relativas a aplicação de
critérios de merecimento para promoções no âmbito dos Ministérios Públicos é elemento de natureza
estruturante e transversal da política de reconhecimento e, na medida em que definidora de estímulos e
desestímulos, é essencial à perfilização de competências dos membros do Ministério Público Brasileiro;
considerando que eventuais distorções na definição e no julgamento do mérito em promoções de membros
do Ministério Público é tema que merece acurado tratamento institucional, à luz da amplitude de
desdobramentos que tais ocorrências em práticas institucionais ordinárias; considerando que o processo de
promoção e remoção por merecimento no âmbito do MPRJ utiliza os critérios disciplinados no artigo 66 da
Lei Complementar Estadual 106/2003 e da Deliberação nº 55/2006 do CSMP mas que, em verdade, o critério
predominante é da antiguidade até nas promoções por merecimento, não sendo a alternância
constitucional a regra utilizada para efeito de promoções e remoções por merecimento, a Corregedoria
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Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público DETERMINAÇÃO ao Exmo.
Procurador-Geral de Justiça e ao E. Conselho Superior do MPRJ que: a) observem como critério definidor
de eficiência do membro o andamento diligente, tempestivo e responsável dos procedimentos sob sua
condução e b) promovam ajustamento da normativa definidora de critérios de promoção por merecimento
aos substratos e axiomas da atuação resolutiva do Ministério Público brasileiro, estabelecendo parâmetros
que impliquem: 1 – a valorização da atividade finalística do Ministério Público; 2 - a valorização da
proatividade e do engajamento do membro em projetos, atuações e ações estratégicas e voltadas à
obtenção de resultados sociais efetivos.; 3 – a valorização da qualificação acadêmica enquanto elemento
potencializador e de interesse ao desempenho das atividades finalísticas do Ministério Público e 4 – a
definição parâmetros aptos a evitar margens de subjetivismo que impliquem insegurança jurídica e/ou riscos
de distorções significativas na congruência entre os axiomas normativos estabelecidos e os resultados dos
julgamentos em casos concretos. Em 90 (noventa) dias, a Corregedoria Nacional será informada das
providências adotadas.

18.33. Sugere-se expedir OFÍCIO com registros elogiosos à Corregedoria-Geral do MPRJ uma vez que os
procedimentos possuem boa organização e são de fácil entendimento. As manifestações também são
fundamentadas e enfrentam os fatos de forma adequada.

19.

Considerações Finais

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 Rio de Janeiro 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.

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

Brasília, 23 de junho 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
CNMP-CN n° 53, de 14 de março de 2017, instaurou o procedimento de correição nos órgãos de controle
disciplinar das unidades do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, 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 0.00.000.000043/2017-41, para organização
dos documentos. A execução da correição ocorreu conforme seu planejamento e foi realizada nos dias 01 e 02
de junho de 2017, por um total de 04 (quatro) membros, a saber: o Procurador de Justiça do MP/RS - Dr.
Armando Antônio Lotti, o Promotor de Justiça do MP/RS - Dr. Adriano Teixeira Kneipp, o Promotor de Justiça do
MPDFT Luis Gustavo Maia Lima e o Promotor de Justiça do MP/MT Renee do Ó de Souza.

2. Atribuições e Estrutura Organizacional da CorregedoriaGeral
A Corregedoria Geral do Ministério Público é órgão orientador e fiscalizador das Procuradorias e Promotorias de
Justiça e das atividades funcionais e da conduta profissional de todos os membros do Ministério Público. O
Corregedor Geral do Ministério Público será eleito pelo Colégio de Procuradores de Justiça, dentre os
Procuradores de Justiça inscritos como candidatos, para mandato de dois anos, permitida uma recondução
consecutiva, observado o mesmo procedimento.

2.1. Atribuições. Segundo os artigos 18, da Lei Complementar nº 95, de 28 de janeiro de 1997, incumbe ao
Corregedor-Geral do Ministério Público, dentre outras atribuições:

I - realizar, anualmente, correições e inspeções em todas as Procuradorias de Justiça, remetendo relatório ao Colégio de
Procuradores de Justiça;
II - realizar correições e inspeções nas Promotorias;
III - encaminhar o relatório das correições e inspeções nas Promotorias de Justiça ao Conselho Superior do Ministério
Público, consignando:
a) a atuação dos membros do Ministério Público sob os aspectos moral e profissional;
b) a dedicação ao cargo, capacidade de trabalho e eficiência no serviço;
c) a execução dos planos de âmbito geral, regional e local, judiciais e extrajudiciais do Ministério Público;
d) outros dados que forem considerados relevantes.
IV - remeter cópia do relatório mencionado no inciso anterior também ao Colégio de Procuradores de Justiça;
V - propor ao Conselho Superior do Ministério Público o vitaliciamento, ou não, de membro do Ministério Público;
VI - fazer recomendações, sem caráter vinculativo, a órgão de execução;
VII – instaurar, de ofício ou por provocação fundamentada dos demais órgãos da Administração Superior do Ministério
Público, procedimento, sindicância ou processo administrativo disciplinar contra Procurador ou Promotor de Justiça,
presidindo-o, pessoalmente ou por delegação ao Subcorregedor Geral do Ministério Público, e encaminhando-o, após
conclusão, ao Procurador Geral de Justiça;
VIII - receber e analisar relatórios dos Procuradores e Promotores de Justiça, nos prazos e formas estabelecidas nas normas;
IX - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça, na primeira quinzena de fevereiro de cada ano, relatório com dados
estatísticos sobre as atividades das Procuradorias e Promotorias de Justiça, relativas ao ano anterior;
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X - manter assentamentos funcionais atualizados de cada um dos membros do Ministério Público, para efeito de promoção
ou remoção por merecimento, prestando ao Conselho Superior do Ministério Público as informações solicitadas;
XI - inspecionar, em caráter permanente ou extraordinário, as atividades funcionais dos membros do Ministério Público,
observando possível insuficiência de desempenho, erros, abusos, omissões e distorções, recomendando sua correção;
XII - receber, processar e decidir as representações contra os membros do Ministério Público, comunicando, em caráter
sigiloso, o resultado final ao Conselho Superior do Ministério Público e ao investigado;
XIII - prestar, por escrito, ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Colégio de Procuradores de Justiça, em caráter
sigiloso, as informações constantes dos assentamentos funcionais que lhe forem solicitadas, especialmente sobre a atuação
dos membros da Instituição, inclusive para a formação da lista de promoção por merecimento;
XIV - conhecer, a título de correição parcial, mediante reclamação formulada pela parte, as omissões de membro do
Ministério Público, inversão da ordem legal, erros de ofício, abuso de poder e conduta incompatível.
XV - promover diligências e requisitar documentos, certidões e informações de qualquer repartição pública ou órgão
federal, estadual ou municipal da administração direta, indireta, fundacional, ou de qualquer Poder, ressalvadas as
hipóteses legais de sigilo, podendo dirigir-se, diretamente, a qualquer autoridade;
XVI - organizar os serviços de estatística do Ministério Público;
XVII - requisitar ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, passagens, diárias, utilizar todos os meios de
comunicações disponíveis e o que mais for necessário, dentro do Estado, para o exercício do serviço a seu cargo;
XVIII - expedir provimentos e instruções, sem caráter normativo, nos limites de suas atribuições, visando a racionalização e
o aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público;
XIX - indicar os membros da Comissão Processante;
XX - convocar membro da carreira para esclarecimentos;
XXI - fiscalizar o cumprimento dos prazos previstos em lei para os Procuradores e Promotores de Justiça;
XXII - determinar a redistribuição dos processos com prazos excedidos injustificadamente, sem prejuízo das sanções
disciplinares pertinentes;
XXIII - exercer, concorrentemente, a fiscalização operacional do Ministério Público;
XXIV - gerenciar os serviços da Corregedoria-Geral do Ministério Público;
XXV - elaborar o regulamento do estágio probatório;
XXVI - exercer outras atribuições inerentes à sua função.

2.2. Regimento Interno. Além da fixação legal das atribuições da Corregedoria-Geral pela LC 95/97, o órgão
dispõe de Regimento Interno (Resolução nº 06/2004 CPJ).

3. Corregedor-Geral
O Corregedor-Geral do Ministério Público do Espírito Santo é o Procurador de Justiça, José Cláudio Rodrigues
Pimenta, que assumiu o cargo de Corregedor-Geral em 28 de março de 2016; reside na Região Metropolitana –
município de Vila Velha; atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a
advocacia; não respondeu ou está respondendo a procedimentos administrativo disciplinar; nos últimos 6 meses
não se afastou de suas atividades; cumpre expediente no órgão, segundas-feiras das 09h00 às 18h00 e de terças
às sextas-feiras, das 12h00 às 19h00.
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4. Subcorregedor-Geral Substituto

A Subcorregedora-Geral do Ministério Público do Espírito Santo é a Dra. Andréa Maria da Silva Rocha, que
substitui o Corregedor-Geral em suas ausências e impedimentos.

5. Promotores Corregedores
5.1. ARTHUR DE CARVALHO MEIRELLES NETO, assumiu o órgão em 25 de janeiro de 2016, é titular da 13ª
Promotoria de Justiça Cível de Cachoeiro de Itapemirim e designado para exercer a função de Promotor
Corregedor, a partir de 25/01/2016, conforme Portaria nº 9.918/2015, reside na comarca de lotação; atualmente
não participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce a magistratura nem a advocacia; não respondeu nem
está respondendo a procedimento administrativo disciplinar, cumpre expediente às segundas-feiras das 09h00
às 18h00 e de terças-feiras, das 12h00 às 19h00.

5.2. CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO LEMOS, assumiu o órgão em 28 de março de 2016, é titular da 6ª Promotoria de
Justiça Cível de Vila Velha e designado para exercer a função de Promotor de Justiça Corregedor, para mandato
de 28/03/2016 a 27/03/2018, conforme Portaria nº 2.495/2016; reside na comarca de lotação; atualmente não
participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não está respondendo a
procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente às segundas-feiras das 09h00 às 18h00 e de terçasfeiras, das 12h00 às 19h00.

5.3. FERNANDO CÉSAR FERREIRA PETRUNGARO, assumiu o órgão em 06 de março de 2017, é titular da 3ª
Promotoria de Justiça Cível de Linhares e designado para exercer a função de Promotor de Justiça Corregedor a
partir de 06/03/2017, conforme Portaria nº 1.554/2017; reside na comarca de lotação; atualmente não participa
de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não está respondendo a procedimentos
administrativo disciplinar; cumpre expediente às segundas-feiras das 09h00 às 18h00 e de terças-feiras, das
12h00 às 19h00.

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

Rodrigo Franzotti

Assessor Especial

Rodrigo César Bernardino Gomes

Assessor Técnico
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Luis Henrique de Aragão Oliver

Assessor Jurídico

Aline Costa Pimassoni

Secretária da Corregedoria-Geral

Gabriele Machado Perovano

Agente de Apoio Administrativo

Função Gratificada II

Juliana Sette Rabello Klein

Agente de Apoio Administrativo

Função Gratificada II

Fabricia Drosdoski Ferreira da Silva

Agente de Apoio Administrativo

Letícia Silveira Cruz Sarcinelli

Agente de Apoio Administrativo

Simone Mara Deorce Paganini

Agente de Apoio Administrativo

Daniela de Bortolli Salles

Auxiliar Operacional

Carlos Henrique Miranda

Motorista

Terceirizado

Alcy Ribeiro da Costa Sobrinho

Motorista

Terceirizado

Observação: Foi constatada quantidade insuficiente de servidores de nível superior para auxiliar nos trabalhos
da Corregedoria-Geral.

7. Estrutura Física
A Corregedoria-Geral está localizada no 6º andar da sede da PGJ, com a seguinte disposição física: 1 gabinete
para o Corregedor-Geral; um para cada Promotor de Justiça Corregedor, num total de 3; 1 gabinete para os
Assessores Jurídico, Especial e Técnico; 1 Sala para a Secretaria da Corregedoria; 1 sala de reunião; 1 sala de
audiência, 1 recepção; 5 banheiros, sendo 1 banheiro acessível.
Foi dito que a Corregedoria-Geral dispõe de espaço físico insuficiente para a realização de suas atividades,
conforme já constatado pelo Conselho Nacional quando da realização de Inspeção neste Ministério Público, em
agosto de 2014, no item “19.1 Observações Complementares da Equipe de Inspeção nº 2, item B”, do Relatório
Conclusivo.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). Não obstante a alegação de insuficiência, mister destacar que a estrutura física da
Corregedoria-Geral vem sendo significativamente aperfeiçoada, notadamente desde a inspeção realizada por esse Conselho
Nacional do Ministério Público nesta unidade ministerial em agosto de 2014. À época, relatou-se que a Corregedoria-Geral
estava estruturada da seguinte forma:
“[...] 7.1.3. Estrutura física. A Corregedoria está localizada em sede própria, estruturada da seguinte forma:
gabinete do Corregedor (guarnecido de 1 computador, 1 impressora, 1 fragmentador de papéis, 1 frigobar);
gabinete dos Promotores Corregedores Amir Magalhães Campos e Gustavo Modenesi (guarnecido de 2
computadores, 2 impressoras, 1 scaner, 1 frigobar, 1 fragmentadora de papéis, 2 armários gaveteiros);
gabinete da Promotora Corregedora Isabel Cristina (guarnecido de 1 computador, 1 impressora, 1 frigobar, 1
armário gaveteiro), sala de audiências (1 computador, 1 impressora, mesa de reuniões, 7 cadeiras);
secretaria (guarnecido de 6 computadores, 2 impressoras multifuncionais, 2 armários estante, 2 armários
gaveteiros, 1 armário, 2 impressoras de etiquetas de protocolo, 1 fragmentador), recepção (1 computador, 2
poltronas), 3 notebooks – utilizados nas inspeções. Há também os seguintes veículos à disposição da CGMP:
1 Toyota Corolla (2010/2010) e 1 Grand Siena (2014/2014). [...] ” (Ministério Público do Estado do Espírito
Santo: Relatório Conclusivo de Inspeção, agosto de 2014. p. 27)

Naquela oportunidade, informou-se a esse Conselho Nacional do Ministério Público a eminência da reforma física do espaço
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ocupado pela Corregedoria-Geral, a ser executada já no ano de 2015 – o que restou devidamente consignado no Relatório
Conclusivo de Inspeção1
Uma vez concluída a referida reforma, atualmente, a Corregedoria-Geral dispõe da seguinte estrutura física:
“[...] 7. Estrutura física. A Corregedoria-Geral está localizada no 6º andar da sede da PGJ, com a seguinte disposição física: 1
gabinete para o Corregedor-Geral; um para cada Promotor de Justiça Corregedor, num total de 3; 1 gabinete para os
Assessores Jurídico, Especial e Técnico; 1 Sala para a Secretaria da Corregedoria; 1 sala de reunião; 1 sala de audiência, 1
recepção; 5 banheiros, sendo 1 banheiro acessível. [...]” (Relatório Preliminar de Correição realizada nos Órgãos de Controle
Disciplinar das Unidades do Ministério Público do Estado do Espírito Santo – 01 e 02 de junho de 2017. p. 6).

Os Promotores de Justiça Corregedores deixam, portanto, de compartilhar seus gabinetes e agora dispõem, cada um deles,
de espaço próprio. Outrossim, além da estrutura já existente, a Corregedoria-Geral passou a ter a sua disposição um
gabinete destinado exclusivamente aos Assessores (Jurídico, Especial e Técnico), bem como uma sala para realização de
reuniões. Houve, ainda, incremento no número de banheiros disponíveis: de dois disponíveis anteriormente, passou-se a
cinco, incluindo um acessível.
Ademais, muito embora não tenha sido consignado pela Equipe de Inspeção, a frota de veículos da Corregedoria-Geral foi
renovada, substituindo-se os automóveis então existentes por um Toyota Corolla Xei 2015 e um Chevrolet Captiva
2014/2015.
Destarte, há de se reconhecer, assim, que esta Procuradoria-Geral de Justiça empreendeu consideráveis esforços à melhoria
da estrutura física da Corregedoria-Geral, não subsistindo as condições relatadas na inspeção realizada nesta unidade
ministerial em 2014.

8. Sistemas de Arquivo
Sistemas de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos). Os procedimentos são arquivados na
Corregedoria-Geral de forma permanente, acondicionados em caixas arquivos e guardados em armários
distribuídos pelas salas do órgão. Os demais documentos, como os ofícios expedidos e os expedientes recebidos
são arquivados pelo período de dois anos na CG e após, são encaminhados ao Arquivos Geral. A CGMP realiza o
controle dos arquivos em planilhas de Excel e Word.

1

“[...] Quanto à sugestão pelos membros da Corregedoria-Geral de reforma física do espaço ocupado por aquele órgão na Procuradoria-Geral de Justiça, como
informado anteriormente, de acordo com a Coordenação de Engenharia – COEN, já existe um projeto para a execução da reforma pleiteada. O projeto foi
concebido pela Coordenação de Engenharia e incluído, juntamente com outros serviços técnicos, no escopo de serviços da reforma que irá ser executada na
Procuradoria-Geral em 2015. O procedimento que trata da questão é o MP nº 50.897/2014, cujo procedimento licitatório já foi realizado, mas teve sua tramitação
suspensa no início do corrente ano pela falta de aprovação e publicação pelo Governo do Estado do Espírito Santo do orçamento do MPES para o exercício de
2015, fato que apenas ocorreu por intermédio da portaria n.º 954 de 09 de fevereiro de 2015, que foi publicada do DIOES de 10/02/15. Atualmente, o referido
procedimento de contratação da empresa para realização da obra de reforma de vários setores da Procuradoria-Geral de Justiça iniciou sua execução, com a
emissão da respectiva ordem de serviço. Apresentou cópia de duas plantas baixas que ilustram a estrutura física da Corregedoria em 2014 e como o espaço será
configurado após a realização da citada reforma, as quais estão juntadas no procedimento de inspeção. [...]” (Ministério Público do Estado do Espírito Santo:
Relatório Conclusivo de Inspeção, agosto de 2014. p. 35)
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9. Estrutura de Tecnologia da Informação
Estrutura de Tecnologia da Informação: Com relação ao hardware, a CGMP dispõe dos seguintes equipamentos:
18 microcomputadores de configuração 17 com 8 GB RAM cada; 3 ultrabooks para uso pelos assessores durante
as inspeções; 1 ultrabook do Corregedor-Geral; 1 notebook; 6 impressoras multifuncionais; 1 impressora
multifuncional colorida; 1 impressora de mesa; 5 scanners de mesa. De forma compartilhada, a CG utiliza os
seguintes recursos de TI: rede - todas as estações de trabalho (ultrabooks e microcomputadores) e impressoras
instaladas e em uso na CGMP, estão conectadas à rede do MPES através do serviço de domínio MPES.MP.BR. As
contas de usuários dos membros e servidores da CGMP estão configuradas em Grupo de Usuário e Unidade
Organizacional (UO) específicos, de modo que as permissões de acesso aos dados e recursos de informáticas
pertencentes à CGMP, estejam configurados exclusivamente para os usuários da Corregedoria-Geral; Serviço de
Arquivos (File Server) - foi disponibilizada uma área de armazenamento, dento de Storage instalada no Data
Center do MPES, para armazenamento dos arquivos produzidos pela CGMP, sendo que somente os membros e
servidores da CGMP tem acesso as pastas e arquivos armazenados na referida área; Serviço de Impressão - As
impressoras estão configuradas para funcionamento em rede para uso exclusivo dos usuários da CGMP, não
sendo possível a qualquer setor ou outro usuário o acesso aos referidos equipamentos; Serviço de e-mail - os
membros e servidores da CGMP utilizam o serviço de e-mail da Instituição, cujos servidores (máquinas)
encontram-se fisicamente instalados no Data Center do MPES. As caixas de e-mail estão armazenadas em base
de dados criptografados, inviolável.

Sistemas: atualmente a CGMP utiliza dois sistemas disponibilizados pela Coordenação de Informática - CINF, o
GAMPES 2 e o Sistema Integra CNMP. Este último é utilizado para envio mensal das informações requeridas pela
resolução 74 do CNMP, enquanto o GAMPES 2, é o sistema oficial de registro, tramitação, acompanhamento e
controle de documentos, autos judiciais e extrajudiciais do MPES. Atualmente encontra-se em fase de
homologação o sistema denominado GAMPES 3 que, dentre outras, traz as seguintes melhorias: integração com
a base de dados do TJ, inclusão das classes taxonônicas de corregedoria, calendário de audiências do cargo,
possibilidade de acesso e registro remoto via IOS e Android (internet), integração com ferramenta de BI. A área
de TI, a pedido da equipe de correição, fez uma apresentação do GAMPES 3 e suas funcionalidades. Foram
demonstrados vários painéis de BI com informações de gestão. O GAMPES 3 tem previsão de ser implantado
totalmente (1º e 2º graus) até final de julho de 2017.
A equipe de correição registra a necessidade de tornar obrigatória a anexação das peças processuais ao GAMPES
3, tanto no 1º como no 2º grau. O Provimento 03/2017 CGMP instruiu aos membros para disponibilizarem os
arquivos digitais no referido sistema.
Backup (Cópia de segurança): o backup dos dados produzidos pela CGMP e pela Instituição é realizado pela CINF
(Coordenação de Informática). O procedimento de backup é realizado diariamente, sendo as cópias gravadas em
mídias de armazenamento que por sua vez, são guardadas em cofres anti-chamas.
Segurança das Informações: Foi implantada nova solução de Firewalls, de modo a proteger os dados, sistema e
serviços de TI contra ataques externos e internos. Além disso, servidor de arquivos, e-mail, GAMPES, etc.,
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possuem mecanismo de auditoria que possibilitam realizar o rastreamento dos acessos, de modo a identificar
eventual uso indevido.
Serviço de Atendimento ao Usuário: a Coordenação de Informática do MPES, está estruturada em 4 áreas de
serviço: Serviço de Desenvolvimento, Serviço de Infraestrutura, Serviço de Projetos e Serviço de Suporte ao
Usuário.

10. Atos Normativos que Regulamentam a Atividade
Correicional
Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Espírito Santo - LCE n.º 95/1997. Resolução n.º 06/2004 Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Espírito Santo Provimento n.º
01/2017 - Regulamenta os procedimentos correicionais da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado
do Espírito Santo.

Observações: Encaminhado Ofício CGMP/CG n.º 792/2016 à Procuradora-Geral de Justiça solicitando a criação
de 2 (dois) cargos de provimento de Assessor Jurídico e adoção de providências administrativas no sentido de
solucionar a necessidade de melhor espaço físico destinado à CGMP. Quanto aos cargos ainda não foi obtida
resposta por parte da Administração Superior, em relação a melhoria do espaço físico a PGJ a melhoria do
espaço físico a PGJ informou que não será possível atender o pedido de ampliação da Corregedoria-Geral pela
ausência de espaço físico disponível no 6º andar do Edifício Promotor Edson Machado.

Encaminhado Ofício CGMP/CG n.º 1186/2016 à Procuradora-Geral de Justiça solicitando aquisição de tablet com
acesso a wi-fi e 4G, com instalação de aplicativo de Vade-mecum digital, adoção de medidas administrativas
junto ao setor de informática para priorizar o atendimento de demandas urgentes e indispensáveis ao pleno
exercício da atividade controle. Em resposta a Gerência Geral informou que o Termo de Referência para
aquisição dos tablets está em fase de conclusão e que o Gerente da Coordenação de Informática foi comunicado
para atender as demandas da CGMP com a necessária urgência.

Encaminhado os ofícios CGMP/CG n.º 531/2016, 574/2016 e 391/2017 solicitando a PGJ encaminhamento a Casa
Legislativa do projeto de Lei Complementar Estadual (MP nº 17.670/2013), o qual altera dispositivos da LC n.º
95/97, relacionados à Corregedoria-Geral do Ministério Público, aprovado pelo Egrégio Colégio de Procuradores
de Justiça aprovada na sessão realizada no dia 03/12/15.

A modificação legislativa é de crucial importância e pressuposto normativo para alteração do Regimento Interno
desta CGMP e de meios e instrumentos administrativos para fiscalização do estágio probatório; de melhoria na
metodologia das inspeções ordinárias; extraordinárias e permanentes; da adequação da metodologia da
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tipificação das condutas e suas respectivas sanções; dentre outras ações/medidas de vital importância para o
aperfeiçoamento da atuação institucional.

11. Procedimentos Disciplinares
11.1. Espécies de procedimentos investigatórios prévios: Procedimento Preliminar. Há previsão apenas do
gênero Procedimento, sendo que este é tratado internamente como um procedimento de averiguação
preliminar (art. 18, VII, LC 95/97).
11.2. Espécies de procedimentos disciplinares: Sindicância e Processo Administrativo disciplinar. Sindicância: Art.
138, § 1º ao § 4º da LC 95/97, bem como arts. 65 a 71 da Resolução nº 06/2004 (Regimento Interno da CGMP).
Processo Administrativo Disciplinar: Arts. 138 ao 158, da LC 95/97, bem como arts. 59 a 64 e ainda os arts. 72 a
85 da Resolução n.º 06/2004 (Regimento Interno da CGMP).
11.3. Sistema de controle interno sobre as decisões disciplinares e aplicação de penalidade: Todo o controle é
realizado através de registros em planilhas do Excel e do Word. Na planilha Excel, registramos inicialmente a
sugestão de penalidade proposta pela Comissão Processante. Com a notificação da decisão do Procurador-Geral
de Justiça, a decisão e a sanção aplicada é lançada provisoriamente na planilha de controle interno (Excel), e com
o retorno dos autos para arquivamento é retificado/ratificado o registro anterior. Após o trânsito em julgado o
registro da sanção correspondente é lançado no dossiê funcional pela Coordenação de Recursos Humanos, setor
que irá realizar os controles inerentes à aplicação da sanção.

11.4. Procedimentos Disciplinares analisados:
Constatações Gerais:


Os procedimentos possuem boa organização e são de fácil entendimento. As manifestações também
são fundamentadas e enfrentam os fatos de forma adequada.



A Resolução n° 68 vem sendo cumprida em relação aos PADs (etiqueta com a contagem do prazo
prescricional na capa dos autos).



Verificou-se a instauração de procedimento para aplicação de remoção compulsória em que, devido a
anomia local, foi designada uma comissão com composição processante composta por Procuradores de
Justiça. Em razão da falta de previsão legal, a sistemática demonstrou-se improdutiva, razão pela qual
sugere-se ao Conselho Superior a edição de norma regulamentadora para tanto, na qual seja prevista a
condução do caso mediante relatoria de um único membro, ou seja, sem a necessidade de composição
de comissão para tanto. Enquanto não editada a norma, sugere-se seja adotada a regulamentação, por
analogia, do Conselho Nacional do Ministério Público (art. 142 e ss. do RICNMP);



Observou-se alguns casos em que após a decisão final proferida, a Corregedoria olvidou-se de intimar o
representante/reclamante, providência absolutamente necessária frente o que dispõe art. 60, parágrafo
único, da Resolução nº 06/2004-Regimento Interno da Corregedoria, pelo que sugere-se seja orientada
a Corregedoria a cumprir essa medida, quando possível;
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Na análise dos feitos criminais de competência originária, verificou-se a existência de casos com
correlata repercussão na esfera disciplinar na Corregedoria Geral do MPES. De todo modo, sugere-se
seja oficiado ao PGJ para que consolide a rotina de trabalho de comunicação à Corregedoria de origem
tão logo instaure Procedimento Investigatório Criminal em desfavor de membros do Ministério Público.



Não foi encontrado nenhum caso de membro que tenha se ausentado mediante licença para frequência
em cursos sem a sua devida concretização e que tenha ensejado a instauração de procedimento visando
o ressarcimento dos danos causados pela licença;



Do mesmo modo, não foi identificado nenhum caso de falta ao trabalho, razão pela qual, inexistem
procedimentos que busquem desconto em folha.



Foi observado que em todos os PADs é decretado o sigilo dos autos. O art. 137 da LOEMPES impõe
dever de decretação desse sigilo, situação que, s.m.j., viola o disposto no art. 93, IX e X, da CF. O sigilo
ademais impede que os demais membros do MP tomem conhecimento da atuação da Corregedoria
local em casos de faltas disciplinares recorrentes, como no caso de falta ao serviço, o que prejudica o
efeito exemplificativo das sanções disciplinares. Recomenda-se seja representada pela alteração da lei
estadual, a fim de resguardar o sigilo para as situações genuinamente necessárias. Sugere-se ainda seja
representado ao PGR pela inconstitucionalidade do dispositivo acima, conforme, inclusive, precedentes
do Supremo Tribunal Federal ou aplicação do Enunciado 12 do CNMP, mediante PP (pedido de
providências).



As manifestações proferidas pela Corregedoria são adequadamente fundamentadas, versando sobre as
mais variadas questões do dia a dia do Ministério Público, o que demonstra uma atuação ampla e



indiscriminada do órgão de controle. A equipe verificou alguns procedimentos que versam recorrentes
reclamações em face de membros, geralmente questionando a parcialidade, envolvimento político e
falta de isenção na sua atuação funcional, em razão do longo período que atuam em comarcas do
interior. Embora não tenha sido constatada nenhuma situação de omissão da Corregedoria de origem
que justificasse a instauração de RD de acompanhamento na Corregedoria Nacional, sugere-se seja a
Corregedoria de origem instada a empreender esforços para monitorar e priorizar todos os casos
semelhantes a fim de assegurar uma apuração célere dos fatos e tomada as medidas cabíveis para
resguardar o interesse público, sem prejuízo da comunicação descrita no tópico anterior.



A equipe obteve cópia das atas das sessões, ocorridas no último biênio, realizadas pelo Conselho
Superior e Colégio dos Procuradores para análise.

A equipe entendeu por especificar melhor as constatações realizadas no seguinte procedimento:
PAD nº 016.0017.2153-67

1 – Número de registro e classe:

Objeto: Procedimento instaurado em razão de representação ofertada pelo magistrado da comarca por
morosidade na devolução de processos que motivou uma correição extraordinária.
Data dos fatos
Data do conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral
Data da instauração:
Principais andamentos processuais: O PAD está na fase instrutória e aguarda a realização de uma
correição, desta vez ordinária, agendada para os dias 01 e 02 de junho. Além desse PAD, contendo fato
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lateral, há um procedimento (nº 2016.0032.4905-02), em desfavor do mesmo promotor, que veicula
representação por remoção compulsória e que se encontra em fase instrutória, com tramitação
relativamente morosa.
Constatações: A equipe constatou também a existência do PIC nº 2016.0030.5867-08, cujo objeto é a
apuração criminal em razão de ter o citado membro deixado transcorrer in albis (por mais de 08 anos) a
apresentação de razões recursais no Recurso em Sentido Estrito na Ação Penal nº 031.05.000523-5.
Sugestão de providências da CN: Instauração de RD para acompanhar o andamento do PAD e de avocação
da remoção compulsória.

12.

Estágio Probatório

Forma do acompanhamento (físico ou eletrônico): O Estágio Probatório é disciplinado pela Resolução nº
59/1998 do Conselho Superior do MPES. As avaliações são realizadas pela Comissão de Avaliação de Estágio
Probatório, composta por no mínimo dois Procuradores de Justiça e Presidida pelo Corregedor-Geral do
MPES.
Os Promotores de Justiça em estágio probatório encaminham relatório mensal acompanhado de cópias dos
trabalhos realizados nesse período relativos a matéria criminal e cível ou extrapenal à Corregedoria-Geral e
forma simultânea, através do Gampes, é apresentada à Comissão de Avaliação para efetivar a análise das
peças e atribuir conceitos. As peças processuais elaboradas pelo membro em estágio probatório são
encaminhadas fisicamente para análise da Comissão de Avaliação, bem como da Corregedoria-Geral para fins
das correições e avaliações.
2.Periodicidade do acompanhamento e da resposta: O membro será acompanhado e avaliado pelo período
de dois anos na forma do § 3º do artigo 1º e neste período será efetivado um acompanhamento mensal das
peças processuais elaboradas e descritas no art. 7º ambos previstos na Resolução CSMP n.º 59/1998 em
observância as regras estabelecidas no art. 64 da LC 95/97.
3. Atribuição de conceitos: A Comissão de Avaliação de Estágio Probatório examinará a atuação funcional de
cada Promotor de Justiça em estágio probatório, à vista das cópias dos trabalhos, consignando conceitos:
ótimo, bom, regular ou insuficiente, sempre fundamentando os dados que considerou, dentre alguns, a forma
gráfica, a qualidade da redação, o poder de convencimento e a motivação jurídica, conforme art. 11 da
Resolução CSMP n.º 59/1998.
4. Avaliação psicológica ou psiquiátrica dos membros em estágio probatório: Os membros em estágio
probatório não são submetidos a exame de avaliação psicológica ou psiquiátrica, em razão de ausência
normativa que as autorize. No período correspondente ao estágio probatório, a atuação e o comportamento
do Promotor de Justiça será avaliada pela Comissão e pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, mediante a
obtenção de informações junto a Chefia de Gabinete, Promotor de Justiça Chefe, membros vitalícios e
Magistrados que tenham atuado conjuntamente com o membro estagiário. Com a finalização do
procedimento com a certificação da Comissão de Avaliação dos requisitos pertinentes, o dossiê é encaminhado
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à disposição do Conselho Superior do Ministério Público para homologação do vitaliciamento, mediante
verificação de suficiência dos seguintes requisitos: idoneidade moral; zelo funcional; eficiência profissional;
disciplina, de acordo com o art. 64 da LC 95/97. Convêm ressaltar que para ingresso do candidato aprovado no
concurso de seleção é exigido a realização de exames de higidez física e mental, de acordo com o art. 59, inciso
V da Lei 95/97.
5. Correição pessoal dos membros em estágio probatório: Art. 2º do Provimento n.º 01/2015. Ao refazer o
calendário de correições ordinárias, a Secretaria da Corregedoria-Geral também deverá priorizar as
Promotorias de Justiça com membros em estágio probatório em ordem de antiguidade na carreira, excluindose os já anteriormente inspecionados no prazo de 01(um) ano, observando-se, também, no que for possível, a
ordem cronológica das demais unidades em respeito ao triênio para a realização da inspeção.
6. Acompanhamento da participação dos membros em estágio probatório em Plenários do Tribunal do Júri:
A Comissão de Avaliação de Estágio Probatório examina a participação do membro em Plenários do Tribunal
do Júri através do exame das pautas de júri e o resultado positivo aferido.
7. Controle de causas suspensivas de vitaliciamento: O controle é realizado pela Coordenação de Recursos
Humanos, onde são contabilizados os dias de afastamento que ensejam abatimento na contagem do prazo de
vitaliciamento, conforme disciplina o art. 14 da Resolução n.º 59/1998.

8. Procedimento para impugnação ao vitaliciamento (fluxo): (arts. 65 e 66 da LC 95/97)
O artigo 1º da Resolução nº 059/1998 do Conselho Superior do Ministério Público dispõe que cabe à
Corregedoria-Geral acompanhar o membro em todo o período do estágio probatório, de 2 (dois) anos de
efetivo exercício, com apoio de uma comissão composta de no mínimo 2 (dois) Procuradores de Justiça,
indicada e presidida pelo Corregedor-Geral, e homologada pelo Conselho Superior do Ministério Público.
A Corregedoria-Geral efetua a autuação de expediente individual para cada membro, que deverá constar o
nome do Promotor de Justiça, número e data do ato de nomeação, data do Diário Oficial que publicou o ato,
data da assunção do cargo, bem como qualquer outro dado, documento ou trabalho relacionado com a
atuação judicial ou extrajudicial do estagiário e que possa interessar a verificação dos requisitos para
aprovação no mesmo. Ao final são juntados ao procedimento os documentos:
01. Relatório da Corregedoria-Geral
02. Resolução de nomeação
03. Ficha de conceitos e cópias das avaliações
04. Relatório de visita de inspeções e correição
05. Relação dos cursos;
Os Promotores de Justiças são avaliados especialmente quanto aos aspectos de idoneidade moral, zelo
funcional, eficiência profissional e disciplina. Para a avaliação, o membro envia relatório mensal até o dia 15
(quinze) do mês seguinte, acompanhado de cópias dos trabalhos realizados nesse período. Sendo que a
atuação funcional será ainda, acompanhada e avaliada pela Corregedoria-Geral, através das inspeções,
correições, reuniões individuais ou coletivas dos estagiários e outros meios.
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Concluído os dois primeiros anos de efetivo exercício na carreira inicial de Promotor de Justiça, a CorregedoriaGeral tem até 60 dias para encaminhar o relatório sobre o desempenho do membro ao Conselho Superior do
Ministério Público-CSMP, o qual é distribuído a um dos conselheiros para relatoria e posterior apreciação em
sessão do CSMP objetivando a aprovação ou impugnação ao vitaliciamento. Sendo que, no “Relatório da
Corregedoria-Geral”, há manifestação fundamentada pelo vitaliciamento ou não do membro em estágio
probatório.
No caso de o relatório concluir pelo não vitaliciamento, o Conselho Superior do Ministério Público-CSMP dará
ciência ao interessado para apresentar defesa e produzir provas, no prazo de 10 (dez) dias, com manifestação
posterior do Corregedor-Geral. Recebida a Impugnação pelo CSMP, o mesmo suspende o exercício funcional
do membro e dá prazo para o vitaliciamento. Determina as diligências que entender cabíveis, abrindo vista
para as alegações finais no prazo de 10 (dez) dias. Após a conclusão do procedimento, o CSMP decidirá no
prazo máximo de 30(trinta) dia.
No caso de não recebida a impugnação, a decisão sobre o vitaliciamento, ou não, de membro do Ministério
Público será proferida pelo voto da maioria absoluta dos integrantes do CSMP, dela cabendo recurso no prazo
de 15 (quinze) dias para o Colégio de Procuradores de Justiça, que o apreciará em 30 (trinta) dias.

Julgada procedente a impugnação, segue para o Procurador-Geral de Justiça para expedir o ato de exoneração.
Fluxo:
1. Corregedoria-Geral (Autuação e elaboração de relatório opinando pela aprovação ou impugnação ao
vitaliciamento);
2. Secretaria do CSMP (Distribuição do processo a um dos conselheiros);
3. Gabinete do Conselheiro (Relatoria);
4. Sessão do CSMP (Votação pela aprovação ou impugnação ao vitaliciamento);
5. Secretaria do CSMP (Arquivamento ou recurso ao Colégio dos Procuradores de Justiça).
6. Procurador Geral de Justiça - ato de exoneração

9. Exame dos procedimentos de acompanhamento do estágio probatório: Realizado pela Comissão de
Avaliação de Estágio Probatório, através do relatório mensal remetidos a CGMP pelos membros em estágio
probatório acompanhado de cópia dos trabalhos realizados nesse período, relativos a matéria criminal e
matéria cível ou extrapenal, nos moldes do artigo 7º da Resolução 59/1998.

10. Participação da Corregedoria-Geral no curso de formação dos membros: A participação da CorregedoriaGeral no curso de Formação se dá de forma integrada com o CEAF/MPES, em sua participação no Conselho do
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, conforme Resolução 002/2007, estabelecendo diretrizes e
conteúdos programáticos em consonância com as atividades finalísticas do Ministério Público, seu perfil
constitucional, as normas internas e externas de regência obrigatório, o comportamento social e institucional
do membro, além de outros requisitos pertinentes, seguindo ainda as diretrizes da Portaria 8.718 de
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23/11/2015 que regulamenta o Curso de Adaptação dos Promotores de Justiça em Estágio Probatório e dá
outras providências.
Resolução 59/1998 CSMP – Art. 1º, § 4º Consoante o § 5º do artigo 61 da Lei Complementar nº 95/97, o
Promotor de Justiça Substituto, antes de exercer suas atribuições nas Promotorias de Justiça, será submetido
obrigatoriamente a um curso de adaptação, segundo dispuser ato do Procurador-Geral de Justiça.
Observações: A Corregedoria-Geral mantém através dos Promotores de Justiça Corregedores contato periódico
com os Promotores de Justiça em estágio probatório, orientando-os acerca de assuntos de interesse.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). A princípio, insta esclarecer que o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
(CEAF), cuja previsão legal encontra-se inserta no artigo 41 da Lei Complementar Estadual nº 95/1997 2, tem a finalidade
precípua de “promover o aprimoramento profissional e cultural dos ocupantes das carreiras administrativas e do Ministério
Público, visando à melhoria da qualidade e da produtividade dos serviços prestados pela Instituição”.
A sua direção é exercida por um Conselho Deliberativo, o qual é integrado pelos seguintes membros: o Procurador-Geral de
Justiça, dois membros do Colégio de Procuradores de Justiça, o Corregedor-Geral do Ministério Público, dois Promotores de
Justiça, o Gerente-Geral e o presidente do Órgão de Classe dos membros do Ministério Público (artigo 41, §1º da Lei
Complementar Estadual nº 95/19973 c/c artigo 2º da Resolução COPJ nº 14/19984).
A Resolução do Colégio de Procuradores de Justiça nº 14/1998, que regulamenta a organização do CEAF, dispõe em seu
artigo 4º5 que compete ao referido Conselho – que, repita-se, é composto também pelo Corregedor-Geral do Ministério
Público – ações como: aprovar as diretrizes gerais do Plano Anual de Atividades (inciso I); aprovar, alterar ou rejeitar os
planos de cursos, congressos, seminários, simpósios e pesquisas de outra atividade proposta, bem como os respectivos
custos (inciso III) e exercer a supervisão geral das atividades do CEAF (inciso VI).
Destarte, há de se reconhecer que o Corregedor-Geral, enquanto parte integrante desse órgão colegiado, possui evidente
protagonismo na gerência sobre as atividades realizadas pelo órgão.
Outrossim, no que tange especificamente ao curso de formação, destaca-se que, em atenção ao disposto no artigo 61, §5º
da Lei Complementar Estadual nº 95/19976, esta Procuradoria-Geral de Justiça expediu a Portaria nº 8.718, de 23 de

2

Art. 41 da LC nº 95/97. O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional tem a finalidade de promover o aprimoramento profissional e cultural dos ocupantes
das carreiras administrativas e do Ministério Público, visando à melhoria da qualidade e da produtividade dos serviços prestados pela Instituição. [...]
3
Art. 41 da LC nº 95/97. [...] § 1º O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional possui um Conselho Deliberativo, integrado pelos seguintes membros:
I - Procurador-Geral de Justiça;
II - 2 (dois) membros do Colégio de Procuradores de Justiça;
III - Corregedor-Geral do Ministério Público;
IV - 2 (dois) Promotores de Justiça;
V – Gerente Geral;
VI - Presidente do órgão de classe dos membros do Ministério Público.
[...]
4
Art. 2º da Res. COPJ nº 014/1998. O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF é dirigido por um Conselho integrado: [...]
5
Art. 4º da Res. COPJ nº 014/1998. Compete ao Conselho do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF:
I. aprovar as diretrizes gerais do Plano Anual de Atividades;
II. aprovar a proposta de custeio relativa ao Plano de Atividades, indicando as respectivas fontes;
III. aprovar, alterar ou rejeitar os planos de cursos, congressos, seminários, simpósios e pesquisas de outra atividade proposta, bem como os respectivos custos;
IV. aprovar as minutas de convênios a serem firmados com entidades congêneres ou afins, públicas ou privadas, destinadas ao estudo das ciências jurídicas,
sociais, ou áreas correlatas de interesse institucional;
V. elaborar seu regimento interno;
VI. exercer a supervisão geral das atividades do CEAF.
6
Art. 61 da LC nº 95/97. O candidato nomeado terá o prazo de trinta dias para tomar posse e entrar no exercício do cargo, podendo, a pedido, ser o mesmo
prorrogado por igual período.
[...]
§ 5º O Promotor de Justiça Substituto, antes de exercer suas atribuições nas Promotorias de Justiça, será submetido obrigatoriamente a um curso de adaptação,
segundo dispuser ato do Procurador-Geral de Justiça.
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novembro de 2015, regulamentando o curso oficial de preparação para o exercício da função ministerial, com vistas a
promover o aprimoramento profissional e cultural dos novos membros (em anexo).
Destaca-se, nesse contexto, que os cinco candidatos aprovados no concurso público para provimento de vagas e formação
de cadastro de reserva no cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado do Espírito Santo (Edital MPES nº 01/2013),
nomeados pela Portaria nº 4.112, de 02 de junho de 2017, serão submetidos ao Curso de Adaptação dos Promotores de
Justiça em Estágio Probatório, já nos moldes da supramencionada regulamentação.
Há de se ressaltar, ainda, que, além da atuação da Corregedoria-Geral inerente ao status de integrante da direção do CEAF,
foi franqueada também àquele órgão a participação direta, pelo tempo que entendesse necessário, no curso acima
mencionado, conforme informação fornecida pela Promotora de Justiça Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, Dirigente do
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional.

Constatações da Equipe de Correição: Apenas um (01) membro encontra-se em estágio probatório no Ministério
Público do Estado do Espírito Santo, que tomou posse em 08.01.2015. O quadro total de membros do Ministério
Público é de 290 (duzentos e noventa): 269 (duzentos e sessenta e nove) Promotores de Justiça e 21 (vinte e um)
Procuradores de Justiça.
A Lei Complementar n.° 95/1997, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Espírito Santo,
trata do estágio probatório na sua Seção III – “Vitaliciamente” –, mais especificamente nos artigos 64 “usque” 66.
Diz o referido diploma legal: “Os dois primeiros anos de efetivo exercício de cargo inicial na carreira do Ministério
Público serão de Estágio Probatório, durante o qual a atuação do Promotor de Justiça será avaliada por
Comissão, indicada e presidida pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, com vista à avaliação de suas
condições para vitaliciamento, mediante verificação de suficiência dos seguintes requisitos: I – idoneidade moral;
II – zelo funcional; III – eficiência profissional; IV – disciplina” (artigo 64, incisos). O cumprimento anterior de
estágio probatório ou confirmatório em outro cargo ou de qualquer outro tipo de estágio com idêntico objetivo
não isenta o Promotor de Justiça em estágio probatório para vitaliciamento (parágrafo único do artigo 64). Até
60 (sessenta) dias do término do prazo previsto no artigo anterior, o Corregedor-Geral do Ministério Público
encaminhará ao Conselho Superior do Ministério Público relatório circunstanciado sobre o desempenho de cada
Promotor de Justiça, manifestando-se, especialmente, sobre os requisitos estabelecidos no mesmo artigo e
opinando, motivadamente, no sentido do seu vitaliciamento ou não (artigo 65). No caso de o relatório concluir
pelo não vitaliciamento do Promotor de Justiça, o Conselho, na forma do seu Regimento Interno, dele dará
ciência ao interessado para, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, apresentar defesa e produzir provas, sobre o
que se manifestará o Corregedor-Geral do Ministério Público (artigo 65, § 1°). Se não considerar satisfatória a
defesa, o Conselho Superior do Ministério Público receberá a impugnação e determinará a suspensão, até
definitivo julgamento, do exercício funcional do membro do Ministério Público e do prazo para vitaliciamento
(artigo 65, § 2°). Recebida a impugnação, o Conselho Superior do Ministério Público determinará as diligências
que entender cabíveis e as que forem requeridas pelos interessados e, em seguida, abrirá vista para
apresentação das alegações finais, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 65, § 3°). Durante a tramitação do
procedimento de impugnação, o membro do Ministério Público receberá vencimentos integrais, contando-se,
para todos os efeitos, o tempo de suspensão do exercício funcional, no caso de vitaliciamento (artigo 65, § 4°).
Concluído o procedimento, o Conselho Superior do Ministério Público decidirá no prazo máximo de 30 (trinta)
dias (artigo 65, § 5°). A decisão sobre o vitaliciamento, ou não, de membro do Ministério Público será proferida
pelo voto da maioria absoluta dos integrantes do Conselho Superior e dela caberá recurso, no prazo de 15
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(quinze) dias, para o Colégio de Procuradores de Justiça, que o apreciará em 30 (trinta) dias (artigo 66, “caput”).
Julgada procedente a impugnação de não vitaliciamento e não interposto recurso ao Colégio de Procuradores de
Justiça, o processo será encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça que deverá expedir o ato de exoneração
(artigo 66, § 1°). Se a decisão final for no sentido do vitaliciamento, aguardar-se-á o decurso do prazo para
expedição do ato declaratório respectivo (artigo 66, § 2°).
A Resolução do Conselho Superior do Ministério Público n.° 059/1998, de 24.08.1998, trata do “Disciplina o
estágio probatório dos membros do Ministério Público do Estado do Espírito Santo”. Trata-se, pois, de
complemento de natureza normativa. Diz: “À Corregedoria-Geral do Ministério Público cabe acompanhar o
estágio probatório dos membros do Ministério Público do Estado do Espírito Santo” (artigo 1°, “caput”). A
Corregedoria-Geral terá auxílio em tal mister, nos termos do artigo 64 da Lei Complementar n.° 95/97, de uma
Comissão de Avaliação, indicada e presidida pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, e homologada pelo
Conselho Superior do Ministério Público (artigo 1°, § 1°). A Comissão será composta de, no mínimo, dois
Procuradores de Justiça, além do seu Presidente, sendo que esse proferirá instruções acerca das tarefas (artigo
1°, § 2°). A Comissão de Avaliação permanecerá a mesma, na medida do possível, pelo prazo necessário de
estágio probatório de seus membros, que é de dois anos de efetivo exercício de cargo inicial na carreira do
Ministério Público (artigo 1°, § 3°). O Promotor de Justiça Substituto, antes de exercer suas atribuições nas
Promotorias de Justiça, será submetido, obrigatoriamente, a um curso de adaptação, segundo dispuser ato do
Procurador-Geral de Justiça (artigo 1°, § 4°). No período de estágio probatório, o desempenho funcional do
membro da Instituição será avaliado especialmente quanto aos seguintes requisitos: I – idoneidade moral; II –
zelo funcional; III – eficiência profissional; IV – disciplina (artigo 2°, incisos). O cumprimento anterior de estágio
probatório ou confirmatório em outro cargo ou de qualquer outro tipo de estágio, com idêntico objetivo, não
isenta o Promotor de Justiça do estágio para vitaliciamento (artigo 2°, parágrafo único). Entende-se: a)
idoneidade moral – pela retidão do caráter, conduta pública e particular compatível com a dignidade do cargo e
probidade; b) zelo funcional – pela assiduidade, evidenciada pelo comparecimento do foro nos dias úteis e nos
plantões, pontualidade, zelo e cumprimento das funções institucionais; c) eficiência profissional – pela qualidade
dos trabalhos e dos conhecimentos técnicos demonstrados em sua elaboração, aí consideradas a apresentação,
redação, lógica, concisão de ideias, objetividade e revelação de cultura jurídica; pertinência das providências
adotadas ou requeridas, em sede judicial ou extrajudicial; produtividade e pelo resultado da atuação em face das
postulações do Ministério Público; d) disciplina – pelo senso de responsabilidade, demonstrando observância dos
preceitos e normas pertinentes aos deveres dos membros do Ministério Público, adequado relacionamento
pessoal e discrição de atitudes, pontualidade na entrega dos relatórios previstos neste regulamento e os
constantes na Lei Complementar n.° 95/97, respostas imediatas ofícios remetidos pelos órgãos da Administração
Superior do Ministério Público e Procuradores de Justiça, comparecimento às reuniões e atendimento às
convocações do Procurador-Geral de Justiça e do Corregedor-Geral do Ministério Público (artigo 3°, incisos).
Durante o período de estágio probatório, será aprofundada a investigação relativa aos aspectos moral, pessoal,
profissional e familiar do membro do Ministério Público, valendo as conclusões como subsídio à decisão do
Conselho Superior do Ministério Público de acordo com a Lei Complementar n.° 95/97 (artigo 4°). Durante o
biênio do estágio probatório, a atuação do membro estagiário será, ainda, acompanhada e avaliada pela
Corregedoria-Geral do Ministério Público, através de inspeções, correições, reuniões individuais ou coletivas dos
estagiários e outros meios ao seu alcance (artigo 5°). A Corregedoria-Geral do Ministério Público organizará um
expediente individual para cada membro estagiário, no qual deverão constar o nome do Promotor de Justiça,
número e data do ato de nomeação, data do Diário Oficial que publicou o ato, data da assunção no cargo, bem
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como qualquer outro dado, documento ou trabalho relacionado com a atuação judicial ou extrajudicial do
estagiário e que possa interessar a verificação dos requisitos legais para o vitaliciamento (artigo 6°). O membro
do Ministério Público em estágio probatório remeterá à Corregedoria-Geral do Ministério Público relatório
mensal até 15 (quinze) dias do mês seguinte, acompanhado de cópia dos trabalhos realizados nesse período,
relativos a:
I – Matéria Criminal:
a) Denúncias e aditamentos.
b) Libelos e aditamento.
c) Pedidos de arquivamento de inquérito policial.
d) Alegações finais.
e) Razões e contrarrazões de recurso.
f) Atas de julgamento pelo Tribunal do Júri.
g) Representações e remissões oferecidas em face de a prática de atos infracionais e praticados por
adolescentes.
h) Manifestações outras de leis extravagantes e consideradas de importância.
II – Matéria Cível ou Extrajudicial:
a) Petições iniciais e memoriais em processos de qualquer natureza.
b) Contestações, réplicas e embargos.
c) Pareceres em processos de qualquer natureza e especialmente nos de falência, mandado de segurança, ação
popular e ação civil pública.
d) Razões e contrarrazões recursais e manifestações recursais.
e) Portaria instauradora de inquérito civil público.
f) Trabalhos jurídicos publicados após a entrada no exercício no cargo.
Todas as cópias remetidas à Corregedoria-Geral deverão estar assinadas pelo Promotor de Justiça (artigo 7°,
parágrafo único).
Serão remetidos, ainda, relatórios de visitas aos estabelecimentos prisionais, e fundacionais, dos que abriguem
idosos, menores, incapazes ou pessoas portadoras de deficiência (artigo 8°). As cópias remetidas à CorregedoriaGeral do Ministério Público serão organizadas em ordem, procedidas de índice contendo o mês a que se referem
os trabalhos e a indicação da quantidade de cada uma das espécies dos trabalhos relacionados e anexadas ao
expediente mencionado no artigo 6° deste regulamento (artigo 9°). A Comissão de Avaliação anotará em ficha
especial de conceito e evolução funcional o recebimento das cópias dos trabalhos remetidos pelo membro em
estágio probatório à Corregedoria-Geral do Ministério Público, e distribuídos aos integrantes da Comissão de
Avaliação pelo Corregedor-Geral (artigo 10). O Corregedor-Geral remeterá, ainda, aos integrantes da Comissão,
os relatórios mensais dos membros do Ministério Público em estágio probatório (parágrafo único do artigo 10). A
Comissão de Avaliação examinará a atuação funcional de cada Promotor de Justiça em estágio probatório, à vista
das cópias dos trabalhos, consignando conceitos: ótimo, bom, regular ou insuficiente, sempre fundamentando os
dados que considerou, dentre alguns, a forma gráfica e qualidade da redação, o poder de convencimento e a
motivação jurídica (artigo 11, “caput”). O conceito, anotado na ficha especial, deverá ser levado ao
conhecimento do interessado sempre que se fizer necessário para a melhoria e aperfeiçoamento do seu
trabalho. A comunicação e a orientação serão obrigatórias quando o conceito for insuficiente (artigo 11, § 1°).
Do conceito insuficiente, caberá recurso para o Conselho Superior do Ministério Público na forma de seu
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Regimento Interno (artigo 11, § 2°). Para obtenção de dados necessários à orientação da atuação funcional e
emissão de conceitos, o Corregedor-Geral solicitará, quando necessário, informações dos Promotores de Justiça
que tenham sido substituídos ou auxiliados por aqueles em estágio probatório (artigo 12). À Assessoria Jurídica
prestada por Promotores de Justiça da mais elevada entrância ao Corregedor-Geral do Ministério Pública
incumbirá comunicar aos membros da Comissão, mensalmente para as providências cabíveis, quais estagiários
que deixaram de cumprir as determinações deste regulamento (artigo 13). Enquanto submetido ao estágio
probatório, o membro do Ministério Público não poderá afastar do exercício do cargo, salvo nas situações
permitidas pela Lei n.° 8.625/93 e Lei Complementar n.° 95/97, não sendo computados, no prazo necessário ao
vitaliciamento, os dias em que estiver afastado, recomeçando a correr, pelo tempo faltante, da data em que o
estagiário reassumir o efetivo exercício do cargo (artigo 14). Terão caráter de expediente reservado todos os
atos relacionados aos Promotores de Justiça no estágio probatório, da Corregedoria-Geral do Ministério Público,
assim como o procedimento no Conselho Superior do Ministério Público, salvo se o Promotor de Justiça
renunciar a essa prerrogativa (artigo 15). O Corregedor-Geral do Ministério Público, até 60 (sessenta) dias do
término do período do estágio probatório, encaminhará ao Conselho Superior do Ministério Público, relatório
circunstanciado sobre o desempenho de cada Promotor de Justiça, embasado na avaliação composta para esse
fim, manifestando-se sobre os requisitos estabelecidos neste Regulamento e opinando, motivadamente, no
sentido de seu vitaliciamento, ou não (artigo 16). No caso de o relatório concluir pelo não vitaliciamento do
Promotor de Justiça, o Conselho, na forma de seu Regimento Interno, dele dará ciência ao interessado para,
querendo, apresentar defesa e produzir provas, sobre o que se manifestará o Corregedor-Geral do Ministério
Público (artigo 17). O procedimento do artigo anterior obedecerá às disposições contidas na Lei Complementar
n.° 95/97, na Seção denominada “Do Vitaliciamento”, artigo 65 e parágrafos (artigo 18). A decisão sobre
vitaliciamento, ou não, obedecerá às disposições do artigo 66 e parágrafos do mesmo diploma legal citado do
artigo anterior (artigo 19). Após a expedição do ato declaratório de vitaliciamento, serão restituídas ao Promotor
de Justiça as cópias dos respectivos trabalhos, no prazo máximo de três meses, se não retiradas oportunamente,
poderão ser inutilizadas, o que será, antes, comunicado ao Promotor de Justiça (artigo 20). O Corregedor-Geral
do Ministério Público baixará as instruções complementares que entender necessárias à perfeita execução deste
Regimento (artigo 21).
Em relatório circunstanciado, o Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Doutor José
Cláudio Rodrigues Pimenta, em 22.05.2017, assim se manifestou sobre o estágio probatório do Doutor Flávio
Campos Dias, a saber:
“(...) Todos esses elementos demonstram, ‘quantum satis’, que o Promotor de Justiça Dr. Flávio Campos
Dias atuou durante o estágio probatório com extrema dedicação ao cargo; respondendo por Promotorias
com atribuições distintas, passando por temas sensíveis e de significante importância social, já que atuou
em Comarcas únicas e específicas relacionadas à tutela coletiva (patrimônio, meio ambiente e urbanismo)
e Infância e Juventude; além da matéria criminal, inclusive no Tribunal do Júri, cuja designação persiste até
o momento, tendo realizado mais de 60 (sessenta) pautas de júri, em cumulação com crimes relacionados
ao tráfico de drogas, trânsito, violência doméstica e execução penal.
A sua eficiência profissional foi atestada pelo sistema eletrônico QlikView que demonstrou uma resposta
célere às demandas recebidas em Gabinete, o que associado ao acúmulo de atribuições e a média 09
(nove) de avaliação das peças pela Comissão, formam um conjunto coeso para concluir que o membro
preenche os requisitos constitucionais e legais para exercício do cargo de Promotor de Justiça.
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Em entrevista realizada nesta Corregedoria-Geral, restou esclarecido que o Mandado de Segurança, que
determinou a nomeação do membro, restou consolidado, inexistindo possibilidade de reversão da ordem
judicial. Cabe destacar que o membro do Ministério Público logrou êxito no concurso realizado pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, através do Edital n.° 01/2013, cujo resultado foi
homologado em 18.04.2017, através da Resolução n.° 012/2017, optando o mesmo por não realizar a
prova oral em razão da situação jurídica já consolidada.
Registra-se que o referido membro também foi aprovado no concurso da Magistratura do TJES, bem como
nos concursos realizados pelos Ministérios Públicos do Piauí e de Alagoas.
Por derradeiro, não é despiciendo compartilhar e rememorar junto ao Egrégio Conselho Superior do
Ministério Público sobre o déficit considerável de membros no ‘Parquet’ Capixaba, o que impõe aos
Promotores de Justiça Substitutos uma atuação cumulativa em diversas Comarcas do Estado do Espírito
Santo, o que, naturalmente, dificulta o acompanhamento de suas atividades pela Corregedoria-Geral.
Tais circunstâncias, quando associadas ao calendário previamente elaborado das correições, as quais não
podem ultrapassar três anos em cada cargo, revelam a dificuldade enfrentada pela Corregedoria-Geral no
acompanhamento constante do Promotor de Justiça Substituto, Doutor Flávio Campos Dias, o que
justificou a priorização das avaliações periódicas realizadas pela Comissão própria; o acompanhamento do
cumprimento de prazos para envio de relatórios exigidos pelo CNMP e, não menos importante, o
constante diálogo com o membro estagiário e demais Promotores de Justiça, na forma do artigo 12 da
Resolução n.° 059/1998.
Paralelo a isso, esse Colegiado também possui pleno conhecimento sobre as dificuldades estruturais deste
órgão correicional, o qual possui reduzido número de pessoas para a realização das atividades de
fiscalização, já que tem em seus quadros apenas 03 (três) Promotores-Corregedores e, ainda, não dispõe
de equipe própria de auxiliares com dedicação e ‘expertise’ nesta atividade, já que os dois servidores
comissionados não fazem parte da estrutura do órgão, estando designados pelo Procurador-Geral de
Justiça; enquanto o Assessor Jurídico é vinculado ao Procurador de Justiça Corregedor.
Além do mais, as atribuições do cargo de Subcorregedor-Geral são restritas as substituições do titular,
havendo exercício concomitante com as funções desempenhadas no órgão de execução de segundo grau
(Procuradoria de Justiça).
É importante salientar, todavia, que a Corregedoria-Geral – ‘consciente destas dificuldades estruturais’ –
não tem se escusado de empregar esforços para adoção de medidas para melhoria da eficiência das
atividades dos órgãos de execução ministerial, como ‘v.g.’, adaptações dos relatórios de correições e
aprimoramento nas amostragens dos processos judiciais e extrajudiciais, com ênfase na solução
consensual de problemas através do diálogo e orientações.
Ante ao exposto e considerando as informações colacionadas que atestam a aptidão profissional, ética e
moral ao exercício do cargo de Promotor de Justiça, opino fundamentadamente pela homologação do
estágio probatório e vitaliciamento do membro, submetendo as presentes anotações e registros ao
elevado conhecimento do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público.”
São três Promotores de Justiça que assessoram o Corregedor-Geral. As atribuições da Subcorregedora-Geral, por
sua vez, são restritas as substituições do titular.
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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 do Espírito Santo casos de não vitaliciamento.
Muito embora o artigo 5° da Resolução n.° 059/1998 do Conselho Superior do Ministério Público estabeleça que,
durante o biênio do estágio probatório, a atuação do membro estagiário será, ainda, acompanhada e avaliada
pela Corregedoria-Geral do Ministério Público através de inspeções, correições, reuniões individuais ou coletivas
dos estagiários ou outros meios ao seu alcance, é substancial consagrar, de forma explícita, na disciplina do
estágio probatório, que os Promotores de Justiça durante o biênio de prova serão submetidos, ao menos, a uma
inspeção/correição.
Há avaliação psicológica apenas por ocasião do certame ingresso (será encaminhado projeto de lei à Assembleia
Legislativa no sentido de instituir o acompanhamento psiquiátrico/psicológico aos Promotores de Justiça em
estágio probatório no curso do biênio de Prova).
Há prévio Curso de Adaptação, Orientação e Preparação dos Promotores de Justiça em Estágio Probatório. Não
obstante, no referido curso, a Corregedoria-Geral tem papel secundário. O protagonismo é do CEAF.

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.
4° Conferir à Corregedoria-Geral papel de protagonista no Curso de Adaptação, Orientação e Preparação dos
Promotores de Justiça em Estágio Probatório.

13.

Correições e Inspeções

1. Inspeções (regulamentação interna e periodicidade): Prevista no artigo 18, inciso II da Lei Complementar
Estadual nº 95/97, no Regimento Interno da Corregedoria-Geral no Capítulo III (artigos 41 ao 47) e Capítulo IV
(artigos 48 ao 58) e atualmente mediante uma nova sistemática adequando a taxinomia do Conselho Nacional,
através do Provimento nº 01/2017 em seu art. 3º, inciso III.
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2. Correições (regulamentação interna e periodicidade): Prevista no artigo 18 da Lei Complementar Estadual nº
95/97.


Art. 18, § 1º - O Corregedor-Geral do Ministério Público realizará correições, pelo menos, em trinta por
cento das Promotorias de Justiça existentes no Estado, no decurso de seu mandato.

Disciplinada pelo Regimento Interno da Corregedoria-Geral no Capítulo III (artigos 41 ao 47) e Capítulo IV (artigos
48 ao 58).
Além da sistemática normativa acima referenciada por meio do Provimento nº 01/2017 foram introduzidas
modificações significativas no exame e nos aspectos examinados nas correições/inspeções a serem realizadas no
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO e o Laboratório de Tecnologia Contra a
Lavagem de Dinheiro – LABT, a ser realizada no período anual, observando a temporalidade prevista no
Provimento nº 01/2015, em atendimento à determinação do Conselho Nacional.

3. Metodologia de planejamento das inspeções e correições (sistema eletrônico, relatório preliminar, etc.):


Ocorre a publicação do cronograma de correição/inspeção, das Promotorias a serem correicionadas, no
Diário Oficial do Estado, com antecedência de, no mínimo, 15 dias da data de início da correição.



No cronograma estão descritas as Promotorias a serem correicionadas com o dia e a hora de realização.



São emitidos ofícios aos Promotores chefes comunicando da correição/inspeção, juntamente
encaminhado o Provimento nº 01/2017 e os anexos correspondentes, solicitando algumas providências
e informando o que será examinado durante a correição; os anexos do Provimento nº 01/2017 são
encaminhados eletronicamente para preenchimento e disponibilização a equipe da Corregedoria no
ato da correição



São remetidos também ofício ao Juiz Diretor da Comarca, ao Corregedor-Geral da Justiça e ao
Presidente da Subseção da OAB informando o dia e a hora do início da realização da correição.



Após a correição é redigido o Relatório que será submetido à apreciação do Conselho Superior do MPES
e do Colégio de Procuradores de Justiça do MPES.



Após aprovação do Conselho Superior e do Colégio de Procuradores são emitidos ofícios individuais
com a orientação das irregularidades observados nos autos inspecionados, além de cópia do relatório
de correição ao Promotor Chefe da Promotoria de Justiça.

4. Acesso a sistema de controle e registro dos feitos judiciais e extrajudiciais: O controle dos Procedimentos
Judiciais e Extrajudiciais do MPES pela Corregedoria-Geral é realizado pelo acesso ao Sistema GAMPES.
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
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Tribunal do Júri, etc.):

Aspectos avaliados previstos no Provimento nº 01/2017:


Dos Procuradores de Justiça – Art. 6º

I - a observância dos prazos processuais;
II - a iniciativa recursal;
III – outros aspectos previstos no artigo 12 deste Provimento e compatíveis com as atribuições do cargo;


Dos Promotores de Justiça – Art. 12º

I – descrição das atribuições do órgão de execução ou da unidade;
II – informações referentes ao órgão de execução, tais como: data de assunção na unidade, residência na
comarca, participação em curso de aperfeiçoamento nos últimos seis meses, exercício do magistério, se
responde ou respondeu a procedimento de natureza disciplinar na CGMPES e no CGMP e, se for o caso, qual a
sanção disciplinar, se, nos últimos seis meses, respondeu cumulativamente por outro órgão/unidade; se nos
últimos seis meses recebeu colaboração e/ou se afastou das atividades;
III – regularidade no atendimento ao público, estrutura de pessoal, estrutura física e sistema de arquivo;
IV – sistema de protocolo, registro, distribuição e andamento de feitos internos (inquérito civil, notícia de fato,
procedimento administrativo, procedimento preparatório, procedimento preparatório eleitoral, procedimento
investigatório criminal, carta precatória do Ministério Público etc.) e de feitos externos (processos judiciais,
procedimentos policiais etc.);
V – verificação quantitativa da entrada e saída de feitos externos e de movimento dos feitos internos,
individualizado por membro lotado na unidade, no período de seis meses;
VI – regularidade formal dos feitos internos, em especial a correta utilização das Tabelas Unificadas do
Ministério Público, o cumprimento dos prazos de conclusão e prorrogação previstos nos atos normativos
específicos, a movimentação regular, a duração da investigação e o grau de resolutividade (termos de
ajustamento de conduta firmados e ações ajuizadas);
VII – produção mensal de cada membro lotado na unidade, bem como saldo remanescente;
VIII – cumprimento dos prazos processuais;
IX – verificação qualitativa, por amostragem, das manifestações do membro correicionado;
X – acompanhamento das leis e atos normativos para fins de análise da constitucionalidade;
XI – atendimento ao expediente interno e ao expediente forense, em especial o comparecimento às audiências
judiciais ou sessões dos Tribunais e/ou Órgãos Colegiados;
XII – comparecimento em reuniões em conselhos de controle social;
XIII – cumprimento das resoluções internas e do Conselho Nacional do Ministério Público que determinam a
realização de visitas/inspeções, em especial do controle externo da atividade policial, das inspeções em
estabelecimentos prisionais, da fiscalização em unidades de cumprimento de medidas socioeducativa de
internação e semiliberdade, e da inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e
adolescentes e idosos;
XIV – experiências inovadoras e atuações de destaque;
XV – avaliação do desempenho funcional, verificando-se, inclusive, a participação e a colaboração efetiva nas
atividades da unidade.

Aspectos avaliados previstos no Regimento Interno da CGMP (Resolução n.º 06/2004):


Dos Procuradores de Justiça - Art. 41 a 43 do Regimento Interno da CGMP
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a) a observância dos prazos;
b) a iniciativa recursal.


Dos Promotores de Justiça: Art. 48 do Regimento Interno da CGMP

I - a qualidade do serviço nos aspectos jurídicos e vernaculares;
II - a observância dos prazos;
III - o atendimento dos deveres e vedações dos membros do Ministério Público;
IV - o cumprimento dos atos administrativos editados pelos órgãos da Administração Superior do Ministério
Público, respeitada a independência funcional;
V - a organização da Promotoria de Justiça;
VI - o desempenho das atividades extrajudiciais;
VII - o relacionamento com a comunidade e a conduta social.

Residência na comarca
Art. 60, inciso VIII da Lei nº 95/97 é requisito para ingresso do candidato aprovado na carreira do MPES
compromisso expresso de residir na Comarca, quando se tornar titular em Promotoria de Justiça. Caso o membro
resida fora da comarca ou da localidade onde exerce a titularidade do seu cargo, a autorização somente ocorrerá
mediante prévia comprovação dos requisitos definidos no Regulamento do MP-ES nº 001/2008 e da Resolução
nº 26/2007 do CNMP.

Dados obtidos junto à Secretaria da Promotoria de Justiça:
Relação de todo o pessoal lotado na Promotoria de Justiça, com descrição de nome, natureza do vínculo (cargo
efetivo, comissionado, terceirizado, ou estágio de graduação/pós-graduação) e indicação do cargo ou da
função;A quantidade de processos judiciais e Inquéritos Policiais (em secretaria) aguardando retorno ao cartório
judicial;
A quantidade de processos judiciais (em secretaria) aguardando distribuição, redistribuição, remessa e/ou
entrega ao Promotor de Justiça;
A quantidade de procedimentos extrajudiciais (em secretaria), inclusive inquéritos policiais, aguardando
distribuição, redistribuição, remessa e/ou entrega ao Promotor de Justiça;
A quantidade de inquéritos policiais (em secretaria) aguardando retorno à Delegacia de Polícia;
A quantidade de processos judiciais em gabinete do órgão de execução.
Dados obtidos junto à Secretaria Judicial:
Quantitativo de processos em andamento na respectiva vara judiciária, detalhando a quantidade de processos
com vistas ao Ministério Público, inclusive aqueles que aguardam remessa na data de abertura do procedimento
correicional.
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Recursos materiais do órgão correicionado (estacionamento, recepção, secretaria, gabinetes, mobiliários, sala de
reunião, copa, computadores, rede/internet, segurança, alarme, pastas e livros obrigatórios)
Processos judicias e procedimento extrajudiciais analisados por amostragem durante a correição:
a) 10 (dez) inquéritos policiais arquivados nos últimos doze meses;
b) 10 (dez) processos criminais com sentença absolutória transitada em julgado;
c) 10 (dez) processos criminais em fase de execução de pena;
d) 10 (dez) processos criminais em andamento, inclusive do júri;
e) 10 (dez) processos criminais da competência do Juizado Especial Criminal em andamento;
f) 10 (dez) processos criminais da competência do Juizado Especial Criminal suspensos ou arquivados em razão de
transação nos últimos doze meses;
g) 20 (vinte) processos cíveis em andamento, sendo 10 (dez) ações coletivas e 10 (dez) processos com
intervenção do órgão de execução ministerial;
h) 10 (dez) processos cíveis findos nos últimos doze meses;
i) 05 (cinco) processos eleitorais em andamento;
j) 05 (cinco) processos eleitorais findos;
l) 10 (dez) ações socioeducativas em andamento;
m) 05 (cinco) ações socioeducativas com sentença de improcedência transitada em julgado;
n) 05 (cinco) procedimentos relativos a atos infracionais, com aplicação de remissão;
o) 10 (dez) procedimentos de execução de medidas socioeducativas;
p) 10 (dez) processos de natureza cível em andamento (destituição de poder familiar, adoção, guarda, etc.);
q) 05 (cinco) processos de natureza cível arquivados (destituição de poder familiar, adoção, guarda, etc.);
r) 10 (dez) processos para aplicação de medidas protetivas em andamento;
s) 05 (cinco) processos para aplicação de medidas protetivas arquivados nos últimos 12 meses;

O acervo dos procedimentos extrajudiciais previstos na Resolução n.º 06/2014 e Ato n.º 01/2004 sofrem prévia
análise das informações quantitativas e de prazos no Sistema Gampes e a partir destas informações previamente
coletadas, são examinados os procedimentos extrajudiciais que estejam tramitando por prazo excessivo e
também com prazos extrapolados ou ainda com alguma irregularidade.
Constatações da Equipe de Correição: As atividades de inspeção e correição não possuem disciplina na Lei
Orgânica do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Anteprojeto de lei, já aprovado pelo Colégio de
Procuradores, está em vias de ser encaminhado para a Assembleia Legislativa, contemplando no seu bojo a
matéria ora em exame.
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É o Provimento n.° 01/2017, da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que
regulamentou os procedimentos correicionais. O referido diploma normativo assim dispõe sobre o “thema”:
Disposições Gerais. “A Corregedoria-Geral do Ministério Público é órgão orientador e fiscalizador das
Procuradorias e Promotorias de Justiça, das atividades funcionais e de conduta profissional de todos os membros
do Ministério Público” (artigo 1°). Incumbe ao Corregedor-Geral realizar, pessoalmente ou ao SubcorregedorGeral por delegação, correições e inspeções com objetivo de verificar a regularidade do serviço e a eficiência da
atividade da unidade ou do membro, adotando medidas preventivas ou saneadoras, bem como encaminhando
providências em face de eventuais problemas constatados (artigo 2°). Para fins do Provimento ora em análise,
entende-se que: I – Correição Ordinária é o procedimento de verificação ampla do funcionamento eficiente dos
órgãos, unidades ou cargos do Ministério Público, havendo ou não evidências de irregularidade e realizada, pelo
menos, a cada 03 (três) anos. II – Correição Extraordinária é o procedimento eventual de verificação do
funcionamento eficiente dos órgãos, unidades ou cargos do Ministério Público e realizada sempre que houver
necessidade. III – Inspeção é o procedimento eventual de verificação específica do funcionamento eficiente dos
órgãos, unidades ou cargos do Ministério Público, havendo evidências de irregularidades e realizada sempre que
houver necessidade (artigo 3°, incisos). A correição extraordinária será realizada sempre que houver necessidade
por deliberação dos órgãos da Administração Superior, por iniciativa do Corregedor-Geral, de ofício ou em face de
notícias ou reclamações relativas a falhas, omissões ou abusos que possam comprometer a atuação no órgão de
execução, o prestígio da Instituição ou a regularidade de suas atividades (artigo 3°, parágrafo único). O
Corregedor-Geral divulgará, prévia e adequadamente, o calendário das correições e a indicação dos respectivos
locais por meio da internet, da intranet ou do Diário Oficial (Bom Dia MP), com antecedência mínima de 15
(quinze) dias (artigo 4°, “caput”). As correições serão comunicadas à chefia da unidade ou a membro da
Instituição diretamente interessado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data do início dos trabalhos
(artigo 4°, § 1°). A prévia comunicação será dispensada na correição extraordinária e inspeção, sempre que
motivo urgente ou grave indique a necessidade de imediata intervenção da Corregedoria-Geral (artigo 4°, § 2°). O
Corregedor-Geral ou a autoridade delegada, na correição ordinária, manterá contrato com juízes, autoridades
locais, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, ficando, também, à disposição de partes ou outros
interessados que pretendam apresentar sugestões ou formular reclamações acerca dos serviços prestados pela
unidade/órgão (artigo 5°).
Das Procuradorias de Justiça. As correições têm por objetivo verificar a regularidade do serviço, a eficiência, a
pontualidade no exercício das funções, o cumprimento dos deveres e atribuições do cargo e a conduta pública e
particular dos Procuradores de Justiça, especialmente: a) a inobservância dos prazos processuais, b) a iniciativa
recursal, c) outros aspectos previstos no artigo 12 deste Provimento e compatíveis com as atribuições do cargo
(artigo 6°, incisos). As correições serão realizadas, anualmente, em todas as Procuradorias de Justiça,
comunicando-se ao Procurador Chefe, com prazo de 15 (quinze) dias de antecedência (artigo 7°, “caput”). No ato
da comunicação, constará a Procuradoria de Justiça sujeita à correição, o dia e a hora que será realizada (artigo
7°, parágrafo único). Deverão ser disponibilizados os arquivos digitais de expedientes e manifestações processuais
e extrajudiciais (artigo 8°). Constatando qualquer irregularidade, o Corregedor-Geral do Ministério Público
tomará imediatas providências objetivando restabelecer a regularidade do serviço (artigo 9°). Após encerrada a
correição ou inspeção, o Corregedor-Geral dará conhecimento do relatório ao Colégio de Procuradores de Justiça
(artigo 10).
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Das Promotorias de Justiça. Incumbe ao membro do Ministério Público sujeito à correição: a) promover ampla
publicidade da realização do procedimento às autoridades locais da Comarca, diligenciando para que sejam
afixadas cópias dos respectivos avisos em locais apropriados no Fórum e na Promotoria de Justiça; b)
providenciar junto ao Juiz de Direito Diretor do Fórum o necessário apoio aos serviços correicionais e informações
sobre o quantitativo de processos em andamento na respectiva vara judiciária, detalhando a quantidade de
processos com vistas ao Ministério Público, inclusive aqueles que aguardam remessa na data de abertura do
procedimento correicional; c) reservar espaço físico adequado para os trabalhos da equipe; d) preencher os
anexos encaminhados junto ao expediente previsto no § 1° do artigo 4° deste Provimento, os quais deverão ser
entregues na data de início da correição; e) providenciar a separação dos seguintes autos: e.1) 10 (dez) inquéritos
policiais arquivados nos últimos doze meses, e.2) 10 (dez) processos criminais com sentença absolutória
transitada em julgado, e.3) 10 (dez) processos criminais em fase de execução de pena, e.4) 10 (dez) processos
criminais em andamento, inclusive do júri, e.5) 10 (dez) processos criminais da competência do Juizado Especial
Criminal em andamento, e.6) 10 (dez) processos criminais da competência do Juizado Especial Criminal suspensos
ou arquivados em razão de transação nos últimos dozes meses, e.7) 20 (vinte) processos cíveis em andamento,
sendo 10 (dez) ações coletivas e 10 (dez) processos com intervenção do órgão de execução ministerial, e.8) 10
(dez) processos findos nos últimos doze meses, e.9) 05 (cinco) processos eleitorais findos, e.10) 10 (dez) ações
socioeducativas em andamento, e.11) 05 (cinco) ações socioeducativas com sentença de improcedência
transitada em julgado, e.12) 05 (cinco) procedimentos relativos a atos infracionais, com aplicação de remissão,
e.13) 10 (dez) procedimentos de execução de medidas socioeducativas, e.14) 10 (dez) processos de natureza cível
em andamento (destituição de poder familiar, adoção, guarda etc.), e.15) 05 (cinco) processos de natureza cível
arquivados (destituição de poder familiar, adoção, guarda etc.), e.16) 10 (dez) processos para aplicação de
medidas protetivas em andamento, e.17) 05 (cinco) processos para aplicação de medidas protetivas arquivados
nos últimos 12 (dozes) meses; f) disponibilizar o acervo dos procedimentos extrajudiciais previstos na Resolução
n.° 06/2014 e Ato n.° 01/2004, os quais poderão ser examinados por amostragem, segundo critérios quantitativos
e qualitativos verificados no momento da correição (artigo 11, incisos, alíneas). Na correição serão observados,
entre outros, os seguintes aspectos: a) descrição das atribuições do órgão de execução ou da unidade; b)
informações referentes ao órgão de execução, tais como: data da assunção na unidade, residência na comarca,
participação em curso de aperfeiçoamento nos últimos seis meses, exercício do magistério, se responde ou
respondeu a procedimento de natureza disciplinar na CGMPES e no CGMP e, se for o caso, qual a sanção
disciplinar, se, nos últimos seis meses, respondeu cumulativamente por outro órgão/unidade, se nos últimos seis
meses recebeu colaboração e/ou se afastou das atividades; c) regularidade no atendimento ao público, estrutura
de pessoal, estrutura física e sistema de arquivo; d) sistema de protocolo, registro, distribuição e andamento de
feitos internos (inquérito civil, notícia de fato, procedimento administrativo, procedimento preparatório eleitoral,
procedimento investigatório criminal, carta precatória do Ministério Público etc.) e de feitos externos (processos
judiciais, procedimentos policiais, etc.); e) verificação quantitativa da entrada e saída de feitos externos e de
movimento dos feitos internos, individualizado por membro lotado na unidade, no período de seis meses; f)
regularidade formal dos feitos internos, em especial a correta utilização das Tabelas Unificadas do Ministério
Público, o cumprimento dos prazos de conclusão e prorrogação previstos nos atos normativos específicos, a
movimentação regular, a duração da investigação e o grau de resolutividade (termos de ajustamento de conduta
firmados e ações ajuizadas);

g) produção mensal de cada membro lotado na unidade, bem como saldo

remanescente; h) cumprimento dos prazos processuais; i) verificação qualitativa, por amostragem, das
manifestações do membro correicionado; i) acompanhamento das leis e dos atos normativos para fins de análise
da constitucionalidade; j) atendimento ao expediente interno e ao expediente forense, em especial o
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comparecimento às audiências judiciais ou sessões dos Tribunais ou Órgãos Colegiados; l) comparecimento em
reuniões em conselhos de controle social; m) cumprimento das resoluções internas e do Conselho Nacional do
Ministério Público que determinam a realização de visitas/inspeções, em especial do controle externo da
atividade policial, das inspeções em estabelecimentos prisionais, das fiscalizações em unidades de cumprimento
de medidas socioeducativa de internação e semiliberdade, e da inspeção dos serviços de acolhimento
institucional para crianças e adolescentes e idosos; n) experiências inovadoras e atuações de destaque; o)
avaliação do desempenho funcional, verificando-se, inclusive,

a participação e a colaboração efetiva nas

atividades da unidade (artigo 12, incisos). Na correição extraordinária, o Corregedor-Geral poderá delimitar os
aspectos e o acervo judicial e extrajudicial que serão examinados (artigo 12, parágrafo único).
Dos Grupos Especiais de Trabalho. A correição e inspeção nos Grupos Especiais de Trabalho destinam-se a
verificar os aspectos a que alude o artigo 2° deste Provimento e subsidiar a Administração Superior do Ministério
Público, com informações que contribuam para a avaliação das atividades desempenhadas pelos membros
lotados no órgão (artigo 13). A correição de que trata esta seção realizar-se-á mediante levantamento das
seguintes informações: a) dados gerais dos membros do Ministério Público integrantes da equipe; b) estrutura
disponível de recursos humanos e materiais, bem como estado geral das instalações físicas; c) aspectos e estado
geral da organização administrativa interna; d) diagnóstico da atuação do órgão no tocante a: d.1)
procedimentos administrativos “lato sensu” em tramitação no órgão, d.2) interceptações telefônicas e
congêneres; d.3) outras medidas cautelares e ações ajuizadas; d.4) manifestações em processos judiciais; d.5)
recursos interpostos; e) quantitativo de análises técnicas solicitadas pelos órgãos de execução do Ministério
Público; f) registro de reivindicações, reclamações e sugestões no tocante ao relacionamento com a Polícia, o
Poder Judiciário, demais órgãos do Ministério Público Estadual e órgãos externos (artigo 14, incisos). Na hipótese
da Corregedoria-Geral constatar o comprometimento no desempenho das atividades do membro, poderá solicitar
ao Procurador-Geral de Justiça a adoção das providências reputadas suficientes para saná-las, sugerindo,
inclusive, a cessação da cumulação de funções (artigo 15).
Conclusão. A Corregedoria-Geral 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 órgão/unidade (artigo 16, “caput”). O relatório da correição
será confeccionado por Promotoria de Justiça, com menção à atuação de cada um dos membros em seus
respectivos cargos (artigo 16, § 1°). A Corregedoria-Geral, quando necessário, em conversa reservada com o
Promotor de Justiça, poderá orientá-lo em face de eventuais irregularidades constatadas (artigo 16, § 2°).
Concluída a correição ou inspeção, o Corregedor-Geral poderá fazer as recomendações que julgar convenientes à
regularidade do serviço propondo a imediata emenda dos erros e omissões constatados (artigo 16, § 3°). O
Corregedor-Geral poderá, desde logo, adotar as providências de sua atribuição e propor aos órgãos da
Administração Superior a adoção das demais medidas cabíveis, à vista do apurado em suas atividades de
correição ou inspeção (artigo 16, § 4°). Os relatórios dos procedimentos correicionais serão levados ao
conhecimento do Conselho Superior para ciência e adoção de eventuais providências no âmbito de suas
atribuições, com cópia ao Colégio de Procuradores de Justiça (artigo 16, § 5°). O relatório da correição
consignará: a) a denominação do órgão e o membro do Ministério Público sujeito ao procedimento; b) a data da
última correição/inspeção realizada no órgão; c) o dia e a hora do início do procedimento; d) os nomes dos
membros do Ministério Público correicionados e dos que atuaram em período precedente de 06 (seis) meses; e) o
endereço do membro do Ministério Público; f) as atribuições do membro do Ministério Público; g) a data que o
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membro do Ministério Público assumiu o efetivo exercício no cargo correicionado ou inspecionado; h) o período
em que esteve respondendo cumulativamente por outros cargos ou funções nos últimos seis meses,
especificando-os; i) se o membro do Ministério Público está em dia quanto à apresentação dos relatórios a que
está obrigado por força de lei ou de ato normativo emanado do Conselho Nacional do Ministério Público ou da
Administração Superior do Ministério Público; j) os nomes dos servidores e estagiários em exercício no órgão do
Ministério Público; k) estado das instalações físicas do órgão do Ministério Público; l) o grau de satisfação dos
recursos humanos e materiais do órgão do Ministério Público (artigo 17, incisos). Na conclusão do relatório da
correição, serão aferidos os trabalhos desenvolvidos na área judicial e extrajudicial, além dos seguintes critérios:
a) relação entre autos recebidos e autos devolvidos no período de 06 (seis) meses, comparando-se a situação
verifica com o informado nos mapas estatísticos mensais ao longo do período e atentando-se para o saldo na
Promotoria no momento da correição; b) ajuizamento de ações civis públicas e outras que envolvam matéria de
reconhecida complexidade em qualquer área, desde a data da realização da última correição ou inspeção; c)
iniciativa de instauração de procedimento administrativo “lato sensu”, levando-se em conta o apurado nos
últimos 06 (seis) meses, comparando-se a situação verificada com o informado nas estatísticas mensais ao longo
do período e atentando-se para o saldo na Promotoria no momento da correição; d) resolução de demandas
mediante celebração de compromisso de ajustamento de conduta e expedição de recomendações desde a data
da realização do último procedimento correicional no órgão; e) regularidade das visitas obrigatórias aos
estabelecimentos policiais, prisionais, nas unidades de cumprimento das medidas socioeducativas de internação,
semiliberdade e de acolhimento institucional para crianças, adolescentes e idosos, nos últimos seis meses; f)
observância efetiva dos prazos processuais e procedimentais; g) residência na comarca; h) regularidade dos
serviços quanto à organização administrativa e ao exercício de supervisão/controle sobre os mesmos (pastas,
livros e sistemas obrigatórios, utilização de rotinas administrativas, controle da movimentação de processos e
procedimentos, controle de prazos etc.); h) qualidade, verificada por amostragem, das manifestações do
Promotor de Justiça ao longo dos últimos 03 (três) meses, facultando-lhe a apresentação de peças que repute
importantes; i) regularidade, alcance e resolutividade do atendimento ao público, mediante análise dos registros
respectivos durante os últimos 06 (seis) meses, comparando-se a situação verificada com o informado nos mapas
estatísticos mensais ao longo do período; j) manutenção de visitas frequentes a conselhos tutelares, conselhos de
controle de políticas públicas; ações e campanhas pela melhoria da qualidade de vida e pelo desenvolvimento do
social no âmbito da comarca onde atua; k) acatamento, no plano administrativo, das decisões do Conselho
Nacional do Ministério Público e dos órgãos da Administração Superior do Ministério Público Estadual, editadas
com o propósito de aplicar os princípios norteadores da Administração Pública; l) cumprimento das metas a seu
cargo, estabelecidas nos planos, programas e projetos do Ministério Público, ou colaboração para que sejam
alcançadas; m) média diária de atuação em audiências judiciais, comparando-se a situação verificada com o
informado nos mapas estatísticos mensais ao longo dos últimos 06 (seis) meses; n) realização de trabalhos em
benefício do aperfeiçoamento e da modernização do Ministério Público, de outros órgãos da área jurídica e de
entidades que tenham como finalidade a defesa de direitos sociais e individuais indisponíveis; o) efetiva
integração na vida social da comunidade pertencentes à comarca onde atue, sem prejuízo da manutenção de
ilibada conduta pública e particular e do resguardo da dignidade e do decoro do cargo; p) participação em
seminários, congressos, painéis, encontros ou assemelhados que tratem da melhoria da qualidade de vida e do
desenvolvimento social no âmbito da comarca onde atua; q) domínio do sistema GAMPES 2.0, suas
funcionalidades e taxonomia das tabelas unificadas; r) cumprimento das formalidades relacionadas a atuação
extrajudicial (artigo 18, incisos). Na aferição dos itens acima, deve-se considerar o tempo em que o Promotor de
Justiça encontra-se em exercício no órgão correicionado, bem como as dificuldades que tenha enfrentado na
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referida Promotoria de Justiça, inclusive as relacionadas à demanda de trabalho (artigo 18, § 1°). Considerada
ineficiente a qualidade técnica dos trabalhos jurídicos produzidos pelo Promotor de Justiça, poderá o CorregedorGeral do Ministério Público determinar seja promovido o acompanhamento de suas atividades por um período
mínimo de 06 (seis) meses (artigo 18, § 2°). No período mencionado no parágrafo anterior, que poderá ser
prorrogado, o Promotor de Justiça deverá encaminhar à Corregedoria-Geral do Ministério Público cópia dos
trabalhos que realizar (artigo 18, § 3°). Ao final do período, a Corregedoria-Geral do Ministério Público emitirá
relatório conclusivo e, persistindo a ineficiência, adotará as providências que se fizerem necessárias (artigo 18, §
4°).
Foram realizadas as seguintes inspeções/correições no ano de 2015: 25 (vinte e cinco) inspeções/correições
ordinárias e 21 (vinte e uma) inspeções/correições extraordinárias nos cargos das Promotorias de Justiça. Foram
inspecionados 04 (quatro) cargos da Procuradoria de Justiça. No ano de 2016: 26 (vinte e nove)
inspeções/correições ordinárias e 04 (quatro) cargos inspeções/correições extraordinárias nos cargos da
Promotoria de Justiça. Foram inspecionados 04 (quatro) cargos da Procuradoria de Justiça. No corrente ano,
2017, foram realizadas 31 (trinta e uma) inspeções/correições ordinárias nos cargos das Promotorias de Justiça e
04 (quatro) cargos da Procuradoria de Justiça.
Em relatório de correição ordinária, datado de 02.02.2015, examinado ao concreto – no cargo da Promotoria de
Justiça de Bananal/ES, titulado pelo Doutor Adriani Ozório do Nascimento–, foram lançadas as seguintes
observações:
“1° Utilizar o cabeçalho oficial nas promoções ministeriais, conforme Manual de Normas e Atos
Administrativos da Procuradoria-Geral de Justiça.
2° Adotar providências cabíveis na atuação junto aos processos de execução penal, a fim de garantir a
duração razoável dos processos e seu devido acompanhamento.
3° Promover as medidas necessárias ao efetivo controle externo da atividade policial, bem como atenção
especial à resolutividade dos processos acompanhados pelo Ministério Público.
4° Adotar as providências cabíveis na atuação junto aos processos que possuem suspensão condicional, a
fim de garantir a duração razoável do processo e a devida fiscalização.
5° Observar a destinação prevista no artigo 45, § 1°, do Código Penal para os recursos oriundos das
prestações pecuniárias aplicadas em sede de transação penal no Juizado Especial Criminal.
6° Observar atentamente os termos e prazos estabelecidos pela Resolução/COPJ n.° 006/2014 e pela
Portaria Conjunta/PGJ-CGMP n.° 001/2014, em especial o disposto no § 3° do artigo 2° da Resolução n.°
006/2014 e artigo 31 do Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público.”

É certo que foram objeto de inspeção todos os cargos da Procuradoria de Justiça. Ocorre que tais inspeções
foram limitadas no seu campo de cognição, com exame preponderante da regularidade administrativa dos
serviços de distribuição e devolução de processos. Assim, partindo-se da premissa de que o Conselho Nacional
do Ministério Público não estabelece distinção ontológica entre os cargos das Promotorias de Justiça e os cargos
da Procuradoria de Justiça, a realização de novas correições nos cargos desta última – Procuradoria de Justiça –
mostra-se impositiva, levando-se a efeito, além do exame da regularidade administrativa dos serviços de
distribuição e devolução de processos, análise qualitativa dos trabalhos produzidos e adequação do número de
processos recebidos. A título de ilustração, foram lançadas as seguintes observações relativas ao 1° cargo da

30

CORREGEDORIA NACIONAL

Procuradoria de Justiça Especial, titulado pela Doutora Sídia Nara Ofranti Ronchi, inspeção realizada no período
de 16.06.2016 “usque” 20.06.2016, a saber:
“1°. Foi observada, em alguns procedimentos investigatórios criminais, a elaboração de despachos de
impulsionamento do feito subscritos apenas pelos membros integrantes dos GAECO, embora a delegação
por eles recebida da Procuradoria-Geral se restringisse, tão somente, à realização de diligências,
permanecendo a presidência do feito delegada apenas à Procuradoria de Justiça Especial.
2°. Adequação dos procedimentos extrajudiciais aos termos e prazos previstos na Resolução/CNMP n.°
23/2007; na Resolução/COPJ n.° 006/2016; na Resolução/CNMP n.° 13/2006 e no Ato Normativo/PGJ n.°
001/2004.
3° Atentar para a necessidade de que o membro presidente do procedimento extrajudicial figure como
responsável pelos despachos ordinatórios e decisões ao longo da instrução, ainda que em conjunto com
outros membros da instituição, nos casos em que houver delegação de atribuição da Procuradoria-Geral
de Justiça para a realização de algumas diligências.”

Recomendação:
Recomenda-se, partindo-se da premissa de que o Conselho Nacional do Ministério Público não estabelece
distinção ontológica entre os cargos das Promotorias de Justiça e os cargos da Procuradoria de Justiça, a
renovação das inspeções/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.

14.

Resoluções do CNMP

14.1. Controle Externo da Atividade Policial (Res. nº 20/CNMP): A Res. n.º 05/2009 do CPJ MPES estabelece
normas para o exercício do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, previsto no art. 129, VII,
da CF, no art. 27, IX, da LCE n.º 95/97 e na Res. 20 CNMP, e dá outras providências.
No aspecto do controle concentrado, foi instituído no MPES, através do Ato n.º 015/2010 do Procurador-Geral
de Justiça, o Grupo Executivo de Controle Externo da Atividade Policial (GECAP) com atribuição em todo
território do Estado do Espírito Santo, destinado a fomentar, auxiliar, fiscalizar e executar, supletivamente, o
exercício das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao MP pelo art. 129, I,VI,VII, VIII e IX, da Lei
Federal n.º 8.625/93, pela LC n.º 95/97 e pela Res. n.º 20 e Recomendação n.º 15/2010 do CNMP. Em 2014 foi
extinto o GECAP e somente em 2015 as atribuições de controle externo concentrado na Grande Vitória e na
Auditoria Militar foram atribuídas aos cargos de 20º e 21º Promotores de Justiça Criminal de Vitória e da
Auditoria Militar.
Apesar do acompanhamento por parte da Corregedoria-Geral o controle concentrado nesse período balizado
pela Resolução 05/2009, não havia ainda o acompanhamento por parte do Conselho Nacional, sendo os
instrumentos de aferição existentes, deficientes sobre o ponto de vista sistemático.
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Atualmente, a Corregedoria-Geral vem estudando e deliberando junto a Coordenação de informática a criação
de ferramentas de TI com o objetivo de instrumentalizar operacionalmente o levantamento de dados e o
cotejamento das principais informações coletadas nas correições realizadas e dados disponíveis no Sistema de
Resoluções do CNMP, com o objetivo de fiscalizar o real cumprimento das diretrizes qualitativas estabelecidas na
Res. n.º 20, mediante o exame das providencias adotadas por parte dos Promotores de Justiça diante dos
problemas detectados.
Ordinariamente a Corregedoria-Geral vem efetivando o controle do cumprimento da Res. n.º 20 do CNMP
através da cobrança aos Promotores de Justiça responsáveis pelo preenchimento dos formulários em atraso,
imediatamente após a data de disponibilização do formulário no Sistema de Resoluções do CNMP para a
Corregedoria-Geral, através do encaminhamento de e-mail, contato telefônico e ofícios informando da
pendência do preenchimento e solicitando a regularização no sistema.
Além disso, mantém informados os Promotores de Justiça de quaisquer alterações advindas na Resolução n.º 20
do CNMP por e-mail ou ofícios expedidos por essa Corregedoria-Geral.
Com a edição do Provimento n.º 01/2017 foi idealizado instrumentos de coleta de informações e do ajuizamento
de ações judiciais e/ou outras medidas com intuito de colacionar uma visão sistemática e qualitativa do exercício
funcional e aferir o atendimento das diretrizes preconizadas nas resoluções do CNMP.
Atualmente existem 134 Delegacias de Polícia, 25 Batalhões de Polícia Militar, 5 unidades de perícia criminal e 4
unidades médico-legal. Com relação ao 1º semestre do ano 2016, há 24 formulários não enviados (sob a
responsabilidade do 20º e 21º cargos de Promotor de Justiça Criminal de Vitória, que atualmente estão sendo
Paulo Panaro Figueira Filho). Não foi instaurado procedimento de natureza disciplinar para apurar a
responsabilidade. O Corregedor-Geral encaminhou solicitação ao PGJ no sentido de designar outro membro para
auxiliar o Dr. Paulo Panaro. Com relação ao 2º semestre de 2016, não há formulários pendentes em relação às
DP's. Não há pendências em relação aos Batalhões, perícias criminais e médico-legal referente ao ano de 2016.
A partir de 2016, a CG passou a instaurar um Procedimento de Gestão Administrativa - PGA, com a finalidade de
acompanhar, a cada ano, o cumprimento da Res. 20 CNMP.

14.2. Interceptação telefônica (Res. nº 36/CNMP): É disponibilizada uma tela para o cadastro de interceptações
telefônicas pelos Promotores de Justiça no sistema GAMPES. O cadastro deve ser efetuado até o dia 15 do mês
seguinte ao mês de referência, podendo ser alterado após este prazo, justificando-se tal fato na própria tela do
sistema em que é feita a alteração.
Entre os dias 16 e 25 do mês seguinte ao mês de referência do relatório, a secretaria da Corregedoria gera um
relatório consolidado das interceptações telefônicas do período, e efetua o cadastro dos dados no sistema
CNMPInd.
Com a edição do Provimento n.º 01/2017 foi idealizado instrumentos de coleta de informações e do ajuizamento
de ações judiciais e/ou outras medidas com intuito de colacionar uma visão sistemática e qualitativa do exercício
funcional e aferir o atendimento das diretrizes preconizadas nas resoluções do CNMP.
14.3. Cronograma de inspeções e correições (Res. nº 149/CNMP):
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A sistemática das correições e inspeções no âmbito do MPES originariamente foi prevista no Regimento interno
da CGMP (Resolução n.º 06/2004), tendo por objetivo verificar a regularidade do serviço, a eficiência, a
pontualidade no exercício das funções, o cumprimento dos deveres e atribuições do cargo e a conduta pública e
particular dos Promotores de Justiça, especialmente: I - a qualidade do serviço nos aspectos jurídicos e
vernaculares; II - a observância dos prazos; III - o atendimento dos deveres e vedações dos membros do
Ministério Público; IV - o cumprimento dos atos administrativos editados pelos órgãos da Administração Superior
do Ministério Público, respeitada a independência funcional; V - a organização da Promotoria de Justiça; VI - o
desempenho das atividades extrajudiciais; VII - o relacionamento com a comunidade e a conduta social.
Referido regulamento, ainda em vigência, prevê que Corregedoria-Geral do Ministério Público realizará
correições ordinárias em, pelo menos, trinta por cento das Promotorias de Justiça, no decurso do mandato do
Corregedor-geral, bem como que a relação das Promotorias de Justiça que serão visitadas deverão ser publicadas
na imprensa oficial com antecedência mínima de quinze dias.
Considerando que a Corregedoria Nacional do Ministério Público, para cumprir de forma mais eficiente seu
mister constitucional e regimental, constatou a necessidade de acompanhamento específico das informações
atinentes às atividades referentes às correições e inspeções nas diversas Unidades do Ministério Público, editou
a Resolução n.º 149/2016 (julho de 2016), dispondo em seu art. 2º, que incumbe ao Corregedor-Geral de cada
Ministério Público realizar, diretamente ou por delegação de competência, correições com o objetivo de verificar
a regularidade do serviço e a eficiência da atividade da unidade ou do membro, adotando medidas preventivas
ou saneadoras, bem como encaminhando providências em face de eventuais problemas constatados.
Com essa finalidade, com vistas a atender essa nova modalidade de aferição do exercício funcional, após amplos
debates e discussões acerca da busca pela modernização do controle da atividade extrajurisdicional pelas
corregedorias do ministério público, a Corregedoria Nacional e as Corregedorias- Gerais dos Estados e da União
celebraram a Carta de Brasília, aprovando diretrizes no sentido da modernização do controle da atividade
extrajurisdicional pelas Corregedorias do Ministério Público bem como o fomento à atuação resolutiva do MP
Brasileiro.
Nesse sentido, a CGMP, visando adequar sua legislação institucional às novas diretrizes implementadas pelo
Conselho Nacional do MP, editou o Provimento CGMP n.º 001/2017, regulamentando os procedimentos
correcionais da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.
Referida legislação, entre outras mudanças, busca observar através das correições/inspeções, aspectos
qualitativos da atuação dos membros, a proatividade e o grau de resolutividade diante dos problemas
encontrados, visando ao aperfeiçoamento dos serviços prestados pelos representantes do Parquet à população.
O Provimento nº 01/2017 instituiu uma nova periodicidade e a maneira de avaliar a atuação funcional através da
verificação ampla do funcionamento eficiente dos órgãos, unidades ou cargos do Ministério Público, examinando
dados quantitativos e qualitativos estabelecendo critérios em consonância com as normas do Egrégio Conselho
Nacional.
O calendário de 2017, foi apresentado em outubro de 2016, ainda atendendo as normativas anteriores e no
curso de sua realização a Corregedoria-Geral estabelecerá as adequações necessárias a nova sistemática de
correição/inspeção.
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CALENDÁRIO DE CORREIÇÕES 2017
2017
JANEIRO

ORDINÁRIA

30 e 31/01/2017

GAECO SUL

FEVEREIRO

ORDINÁRIA

01 e 02/02/2017

GAECO NORTE

02/02/2017

LABT

13/03/2017

RIO BANANAL

A partir de 14/03/2017

LINHARES

27/03/2017

ALTO RIO NOVO

A partir de 28/03/2017

PANCAS

ORDINÁRIA

A partir de 03/04/2017

GAECO

ORDINÁRIA

A partir de 17/04/2017

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SERRA

MARÇO

ABRIL

ORDINÁRIA

(CIMINAL E CÍVEL)

MAIO

JUNHO

ORDINÁRIA

ORDINÁRIA

15/05/2017

IBIRAÇU

16/05/2017

JOÃO NEIVA

19/06/2017

ICONHA

20/06/2017

PIÚMA

A partir de 21/06/2017

MARATAÍZES

JULHO

ORDINÁRIA

A partir de 17/07/2017

VITÓRIA - INFÂNCIA E JUVENTUDE

AGOSTO

ORDINÁRIA

21/08/2017

ECOPORANGA

22/08/2017

MANTENÓPOLIS

A partir de 23/08/2017

BARRA DE SÃO FRANCISCO
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SETEMBRO

ORDINÁRIA

A partir de 11/09/2017

OUTUBRO

ORDINÁRIA

23/10/2017

APIACÁ

24/10/2017

SÃO JOSÉ DO CALÇADO

A partir de 25/10/2017

BOM JESUS DO NORTE

20/11/2017

ÁGUA DOCE DO NORTE

21/11/2017

BOA ESPERANÇA

A partir de 22/11/2017

NOVA VENÉCIA

NOVEMBRO

ORDINÁRIA

PROCURADORIAS DE JUSTIÇA

14.4. Inspeções em estabelecimentos prisionais (Res. nº 56/CNMP). As inspeções nos estabelecimentos
prisionais são realizadas trimestralmente sendo no mês de março foi realizada a inspeção do relatório anual e
nos meses de junho, setembro e dezembro a inspeção dos relatórios Trimestrais.
Publicada a Orientação n.º 01/2013 que dispõe sobre a informatização para preenchimento dos formulários de
inspeções de estabelecimentos prisionais e relatórios das inspeções obrigatórias nas áreas da Infância e
Juventude.
Ordinariamente a Corregedoria-Geral vem efetivando o controle do cumprimento da Resolução n.º 56 do CNMP
através da cobrança aos Promotores de Justiça responsáveis pelo preenchimento dos formulários em atraso,
imediatamente após a data de disponibilização do formulário no SIP do CNMP para a Corregedoria-Geral, através
do encaminhamento de e-mail, contato telefônico e ofícios informando da pendência do preenchimento e
solicitando a regularização no sistema.
Além disso, mantém informados os Promotores de Justiça de quaisquer alterações advindas na Resolução n.º
56/CNMP por e-mail ou ofícios expedidos por essa Corregedoria-Geral.
Com a edição do Provimento n.º 01/2017 foi idealizado instrumentos de coleta de informações e do ajuizamento
de ações judiciais e/ou outras medidas com intuito de colacionar uma visão sistemática e qualitativa do exercício
funcional e aferir o atendimento das diretrizes preconizadas nas resoluções do CNMP.
Existem 34 unidades prisionais no Estado do Espírito Santo. Não há pendências dos anos de 2016 e 2017.
A partir de 2017, a CG passou a instaurar procedimento de gestão administrativa - PGA para acompanhar o
cumprimento da Res. 56 CNMP.
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14.5. Fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade
(Res. nº 67/CNMP): As inspeções as unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e
semiliberdade são realizadas semestralmente nos meses de março e setembro de cada ano. Publicada a
Orientação n.º 01/2013 que dispõe sobre a informatização para preenchimento dos formulários de inspeções de
estabelecimentos prisionais e relatórios das inspeções obrigatórias nas áreas da Infância e Juventude.
Publicado o Provimento 005/2013 que dispõe sobre a observância das Resoluções n.º 67/2011 e n.º 71/2011 do
CNMP.
Ordinariamente a Corregedoria-Geral vem efetivando o controle do cumprimento da Resolução n.º 67/2011 do
CNMP através da cobrança aos Promotores de Justiça responsáveis pelo preenchimento dos formulários em
atraso, imediatamente após a data de disponibilização do formulário no Sistema de Resoluções do CNMP para a
Corregedoria-Geral, através do encaminhamento de e-mail, contato telefônico e ofícios informando da
pendência do preenchimento e solicitando a regularização no sistema.
Além disso, mantém informados os Promotores de Justiça de quaisquer alterações advindas na Resolução n.º
67/CNMP por e-mail ou ofícios expedidos por essa Corregedoria-Geral.
Com a edição do Provimento n.º 01/2017 foi idealizado instrumentos de coleta de informações e do ajuizamento
de ações judiciais e/ou outras medidas com intuito de colacionar uma visão sistemática e qualitativa do exercício
funcional e aferir o atendimento das diretrizes preconizadas nas resoluções do CNMP.
A partir de 2017, a CG passou a instaurar procedimento de gestão administrativa - PGA para acompanhar o
cumprimento da Res. 56 CNMP.
Existem 11 unidades de internação e 2 de semiliberdade. Não há formulários pendentes de envio nos anos de
2016 e 2017.

14.6. Indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares (Res. nº 68/CNMP): A
assessoria da Corregedoria classifica o procedimento como de natureza disciplinar ou não, indicando a data do
fato ou cessação da conduta para efeito de contagem da prescrição da possível pena a ser imputada. Feito isso, é
colocada uma etiqueta na capa do procedimento, indicando o termo inicial, termo final e prazo de prescrição,
conforme art. 1º e 4º da Res. n.º 68/CNMP. A Corregedoria não possui sistema próprio informatizado de controle
de prazos, utilizando-se do Sistema SNI-ND para filtro dos vencimentos dos prazos.
Todos os procedimentos estão cadastrados no Sistema de Gestão de Autos do MPES

14.7. Correição dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (Res. nº 71/CNMP): As
inspeções das unidades de acolhimento institucional para crianças e adolescentes são realizadas trimestralmente,
sendo no mês de março realizada a inspeção do relatório Anual e nos meses janeiro, maio, julho, setembro e
novembro é realizada a inspeção dos relatórios bimestrais.
Publicada a Orientação n.º 01/2013 que dispõe sobre a informatização para preenchimento dos formulários de
inspeções de estabelecimentos prisionais e relatórios das inspeções obrigatórias nas áreas da Infância e
Juventude.
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Publicado o Provimento 05/2013 que dispõe sobre a observância das Resoluções n.º 67/2011 e n.º 71/2011 do
CNMP.
Ordinariamente a Corregedoria-Geral vem efetivando o controle do cumprimento da Resolução n.º 71/2011 do
CNMP através da cobrança aos Promotores de Justiça responsáveis pelo preenchimento dos formulários em
atraso, imediatamente após a data de disponibilização do formulário no Sistema de Resoluções do CNMP para a
Corregedoria-Geral, através do encaminhamento de e-mail, contato telefônico e ofícios informando da
pendencia do preenchimento e solicitando a regularização no sistema.
Além disso, mantém informados os Promotores de Justiça de quaisquer alterações advindas na Resolução n.º
71/CNMP por e-mail ou ofícios expedidos por essa Corregedoria-Geral.
Com a edição do Provimento n.º 01/2017 foi idealizado instrumentos de coleta de informações e do ajuizamento
de ações judiciais e/ou outras medidas com intuito de colacionar uma visão sistemática e qualitativa do exercício
funcional e aferir o atendimento das diretrizes preconizadas nas resoluções do CNMP.
A partir de 2017, a CG passou a instaurar procedimento de gestão administrativa - PGA para acompanhar o
cumprimento da Res. 56 CNMP.
Existem 7 instituições de acolhimento familiar e 91 unidades de acolhimento institucional. Não há formulários
pendentes de envio nos anos de 2016 e 2017.

14.8. Controle do exercício do magistério (Res. nº 73/CNMP): Regulamentada pelo Ato Conjunto CGMP e PGJ nº
003/2009 que estabelece a obrigatoriedade de comunicação, pelos membros do MPES, das atividades de
magistério desenvolvidas em estabelecimentos de ensino público ou privados.
Os membros devem realizar o registro no Sistema GAMPES (Ficha Funcional) em campo próprio onde o membro
deve informar acerca do exercício do Magistério.
No segundo semestre do ano é encaminhado por e-mail um Ofício Circular da CGMP, solicitando aos membros
que ainda não atualizaram a informação da prática do magistério no sistema GAMPES, regularizarem em
cumprimento ao disposto no art. 4º da Resolução CNMP nº 73, de 15 de julho de 2011.
O controle é realizado em planilha eletrônica o qual é, posteriormente, remetido à Corregedoria Nacional. Desde
o ano de 2016 o exercício de magistério também foi informado no Sistema do Cadastro Nacional de Membros.
No ano de 2016, 8 membros declararam que exerciam o magistério. Para o ano de 2017, ainda não foram
solicitadas as informações.

14.9. Cadastro Nacional de Membros (Res. nº 78/CNMP): As informações gerais sobre os membros foram
fornecidas pela Coordenação de Recursos Humanos, e enviadas ao SCMMP via webservice, pela Coordenação de
Informática. Eventuais inconsistências, como diferenças na grafia do nome ou no endereço de e-mail eram
informadas à Corregedoria para verificação e correção, no entanto, foi solicitado pelo Gerente da Coordenação
de Informática acesso ao Sistema para o servidor Izon Thomaz Mielke, para suporte e validação dos dados
enviados via webservice.
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As informações sobre o exercício de magistério foram extraídas do sistema Gampes e cadastradas no SCMMP.
A alimentação do campo “processos judiciais” com os processos ativos criminais, cíveis de perda de cargo e de
improbidade administrativa em desfavor de membros, assim como a informação sobre o trânsito em julgado dos
processos administrativos disciplinares ainda não foi efetuada, por problema ocorrido no SCMMP, de acordo
com informações da Assessoria Jurídica do Gabinete da Procuradora-Geral de Justiça, a quem caberia prestar as
informações, que foram remetidas ao CNMP em planilha eletrônica.
Em consulta ao sistema no dia da correição, constatou-se 290 membros cadastrados. Em consulta específico,
constatou-se que o cadastro não está atualizado. O Promotor de Justiça Adenildo Antonio Lucchi, aposentado em
21/03/17, ainda constava como ativo no SCMMP. Foi atualizado manualmente pela Secretaria da CG.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). Consoante se observa, restou destacado no Relatório Preliminar da Correição realizada
nos Órgãos de Controle Disciplinar das Unidades do Ministério Público do Estado do Espírito Santo o fato de ainda não ter
sido efetuada a inserção de dados no Sistema Nacional de Cadastro de Membros (SCMMP).
A esse respeito, imperioso esclarecer que, após o recebimento do Ofício Circular nº 00012/2017/CN-CNMP, em 14 de março
de 2017, esta Procuradoria-Geral de Justiça promoveu as diligências necessárias à efetivação dos cadastros, desenvolvendo
o webservice e regularizando a lista de servidores autorizados a acessar o sistema. Contudo, o lançamento dos dados não
pôde ser concretizado em razão de erro apresentado pelo SCMMP.
Tal impossibilidade foi imediatamente relatada ao Corregedor-Nacional (OF/PGJ/Nº917/2017) e à Assessoria Administrativa
da Corregedoria Nacional.
A Assessoria Administrativa confirmou a existência de falha no sistema, ressaltando, em comunicação eletrônica, inclusive,
tratar-se de erro generalizado, verificado em todas as unidades ministeriais.
A correção do erro constatado no SCMMP foi comunicada a esta Procuradoria-Geral de Justiça pela Assessoria
Administrativa da Corregedoria Nacional em 15 de maio de 2017.
Após ciência da correção do erro, esta Procuradoria-Geral de Justiça providenciou o registro de todos os procedimentos
disciplinares em desfavor de Membros já transitados em julgado com penalidade (PAD), bem como de todos os
procedimentos judiciais em face de Membros, transitados em julgado ou não, desde maio do ano de 2016, com a
respectiva cientificação, em 17 de maio de 2017, do Corregedor Nacional (OF/PGJ/Nº1055/2017).
Isto posto, verifica-se que, não obstante o relatado pela Equipe de Inspeção no Relatório Preliminar, desde 17 de maio de
2017 – isto é, antes da Correição – já havia sido realizada a adequada inserção de dados por esta Procuradoria-Geral de
Justiça no Sistema Nacional de Cadastro de Membros (SCMMP).
Por fim, ressalta-se que todas as providências acima mencionadas se encontram devidamente certificadas e documentadas
nos autos do procedimento GAMPES nº 2017.0013.1852-75, cuja cópia segue em anexo ao presente.

14.10. Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar (Res. Nº 136/CNMP): A assessoria da
Corregedoria classifica os procedimentos como de natureza disciplinar ou não, para efeito de cadastro no
Sistema SNI-ND. É indicado também todos os dados para inserção no sistema, quais sejam: data do fato ou
cessação da conduta, capitulação da possível infração disciplinar, pena prevista, data de prescrição e prazo de
conclusão do procedimento. A Secretaria da Corregedoria insere os dados no Sistema do CNMP, que controla e
notifica também os prazos vincendos. O PGJ, Conselho Superior do Ministério Público e Colégio de Procuradores
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de Justiça também possuem acesso ao Sistema, para inserção dos dados relativos à aplicação da penalidade,
recursos e trânsito em julgado, no caso de Processo Administrativo Disciplinar.

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: Informações prestadas pela Coordenação de Recursos Humanos do MPES. Os registros
dos assentamentos funcionais dos membros e servidores da Instituição são mantidos atualizados no sistema
GAMPES e SRHNET pela CREH. Algumas informações são inseridas no sistema pelos próprios membros ou ainda
pela chefia de gabinete, dependendo do conteúdo da informação, tendo a Secretaria da Corregedoria acesso à
consulta desses dois sistemas.
16.2. Expedição de atos, portarias e recomendações: É feito pela Assessoria da Corregedoria, nos assuntos que
são pertinentes à CGMP. A Secretaria da Corregedoria publica na intranet, e de acordo com o assunto, envia para
o serviço de publicação para ser publicado no Diário Oficial, ou ainda envia e-mail com ofícios-circulares aos
membros.

16.3. Controle de estagiários: Informações prestadas pela Coordenação de Recursos Humanos do MPES. A
CGMP não possui estagiários em seu quadro no momento. As demandas de estagiários são solicitadas pelos
setores e Promotorias de Justiça à Subprocuradoria-Geral Administrativa (SPGA). A SPGA, por sua vez, analisa as
demandas e envia para a Comissão de Seleção de Estagiários - COES, instituída pela Portaria nº 4.242/2014. A
COES realiza a seleção mediante provas, sendo as vagas já estabelecidas no edital por comarcas. A convocação é
feita pela SPGA, sendo publicada no Diário Oficial. A Coordenação de Recursos Humanos controla o recebimento
de documentos obrigatórios, contrato assinado, frequência e lotação. Todo o trâmite obedece à Resolução nº
13/2014 do Conselho Superior do MPES, que disciplina o estágio no âmbito do MPES, bem como a Lei Federal nº
11.788/2008 e Resolução CNMP nº 42/2009.
Atualmente o MPES possui 494 estagiários de graduação em direito, 22 estagiários de graduação em outras áreas
e 145 estagiários de pós-graduação.
16.4. Controle disciplinar de servidores: Informações prestadas pela Coordenação de Recursos Humanos do
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MPES. Regulamentado pela Portaria nº 4.506/2013. A Comissão Permanente Processante (COPP) é responsável
por conduzir as sindicâncias e os processos administrativo-disciplinares de servidores do MPES, instaurados por
ato do PGJ. É formada por 01 membro do MP e 02 servidores efetivos estáveis, seguindo os ditames da Lei
Complementar Estadual nº 46, de 31 de janeiro de 1994.

16.5. Manifestações nas autorizações de residência fora da comarca: O Regulamento nº 001/2008 do
Procurador-Geral de Justiça regulamenta a residência na Comarca pelos membros do Ministério Público do
Estado do Espírito Santo. Este Regulamento recepciona todos os termos da Resolução nº 26/2007 do Conselho
Nacional do Ministério Público.
A autorização para a residência fora da Comarca ou da localidade onde o membro do MPES exerce a titularidade
de seu cargo, em caráter excepcional, será conferida por ato motivado do Procurador-Geral, podendo ouvir
previamente a Corregedoria-Geral. A CGMP atesta a regularidade do serviço, inclusive quanto a disponibilidade
para o atendimento ao público, às partes e à comunidade.
Foi publicado o Provimento 006/2013 da CGMP, visando instruir aos membros do Ministério Público para que
informem a esta Corregedoria-Geral, via correio eletrônico o respectivo endereço residencial na comarca de sua
lotação, fazendo encaminhar, se for o caso, a autorização expressa do Exmº Sr. Procurador-Geral de Justiça
quando residir fora da localidade da atuação funcional.
Há no Sistema GAMPES 2 (Ficha Funcional) campo próprio para o membro informar acerca de existência de
autorização para residência fora comarca.

16.6. Movimentação de quadro: Realizada pela Chefia de Gabinete, por meio da Portaria PGJ n.º 2246/2014.
16.7. Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº 74/CNMP: Em
atendimento ao art. 1º, § 1º da Res. n.º 74/CNMP - São alimentados anualmente pela Instituição, por meio da
Gerência-Geral, no sistema CNMPInd do CNMP, através das informações prestadas pelas áreas subordinadas.
Em atenção ao art. 1º, § 2º da Res. n.º 74/CNMP - A Corregedoria encaminha ao CNMP, mensalmente, os dados
do sistema Integra CNMP, o qual, de forma automática, faz a extração dos dados do sistema GAMPES e, em
seguida, efetua a consolidação das informações nos moldes de cada anexo (relatório) previsto na Resolução n.º
74.
O envio do relatório pelo sistema Integra CNMP, se dá através do Web Service que foi disponibilizado pelo CNMP,
proporcionando automatização.
16.8. Relatório anual da Corregedoria-Geral: Elaborado pela Secretaria da CGMP, analisado pela Assessoria e
aprovado pelo Corregedor-Geral. Apresentado ao Procurador-Geral de Justiça, até o décimo quinto dia do mês
de fevereiro de cada ano o relatório contendo além da produtividade dos membros e órgãos de execução, as
ações desenvolvidas no órgão correcional, bem como os dados estatísticos sobre as atividades das Procuradorias
e Promotorias de Justiça, relativas ao ano anterior (Art. 4º, VIII da Res. n.º 06/2004 (RI CGMP).
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16.9. Outras atividades exercidas pela Corregedoria-Geral: Levantamentos estatísticos; Colaboração para o
desenvolvimento de ferramentas informatizadas; Estudos para elaboração de painéis com a ferramenta
Business Intelligence (BI), para aferir a produtividade e resolutividade dos membros; Cumprimento de
notificações expedidas pelo Conselho Nacional do Ministério Público; Sugestão de eventos de aperfeiçoamento
de membros e servidores; Sugestões para Administração Superior para a formulação das alterações de
atribuições e a criação de Promotorias Regionais. O exame e controle do acerto das alterações de atribuições
efetivadas pelo Colégio de Procuradores de Justiça.
A carência de instrumentos operacionais e de recursos humanos, e ainda, o precário de espaço físico para o
desenvolvimento das atribuições da Corregedoria-Geral, tem dificultado sobremaneira o desempenho das
atividades que são incumbidas a CGMP.
Observação da Equipe de Correição: Recomenda-se, na medida do possível, o encaminhamento do projeto de
lei que altera a LC do MPES (já aprovado pelo CPJ), em especial dos tópicos afetos à CG (estágio probatório,
correições/inspeções e procedimentos disciplinares).

17.

Indagações da Corregedoria Nacional

Indagação geral: Informações e esclarecimentos sobre a totalidade das constatações da equipe da
Corregedoria Nacional, além dos questionamentos específicos abaixo relacionados:
1-Existe participação efetiva da Corregedoria-Geral do MPES na construção e no acompanhamento do
cumprimento do Planejamento Estratégico e dos Planos de Atuação da Instituição? Em caso positivo, detalhar
como é feito o processo de participação.
2- Existe manifestação da Corregedoria-Geral do MPES nos procedimentos administrativos relacionados à
definição da distribuição e à redistribuição de atribuições, ao aperfeiçoamento estrutural das Promotorias e aos
critérios de substituição ou cumulação de funções? Explicar detalhadamente como é feita a manifestação.
3– Existe atuação da Corregedoria-Geral do MPES junto às Escolas e aos Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional do Ministério Público, para a contribuição na definição do conteúdo programático do curso de
formação dos novos agentes políticos do Ministério Público, bem como dos temas de atualização profissional dos
demais membros, fomentando uma cultura institucional de valorização também da atividade extrajurisdicional
resolutiva? Detalhar de que forma é feita esta atuação.

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

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). No que diz respeito ao processo de promoção e de remoção por merecimento no
âmbito deste Ministério Público, em atenção ao questionamento formulado, informa-se que, atualmente, o mesmo se
encontra regulamentado pela Resolução nº 53/2016, do Conselho Superior do Ministério Público, com alterações
conferidas pela Resolução CSMP nº 011/2017.
Imperioso destacar que a Resolução CSMP nº 053/2016 foi objeto de análise do Colendo Conselho Nacional do Ministério
Público nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 1.01050/2016-24, instaurado de ofício, no qual foi
determinada, liminarmente, a suspensão de toda a movimentação na carreira deste Ministério Público, até ulterior
deliberação.
Após o regular trâmite do feito, na 2ª Sessão Ordinária de 2017, em 31 de janeiro de 2017, julgou-se parcialmente
procedente o PCA nº 1.01050/2016-24, determinando-se a necessidade de se estabelecer critérios objetivos de pontuação
para aferição do merecimento, conforme artigo 69, §1º da Lei Complementar Estadual nº 95/1997.
O Conselho Superior do Ministério Público editou, então, a Resolução CSMP nº 011/2017, que alterou a redação de
dispositivos da Resolução CSMP nº 053/2016 a fim de adequá-los aos precedentes do Conselho Nacional do Ministério
Público e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do voto relator.
A edição da Resolução CSMP nº 011/2017 foi informada ao Conselho Nacional do Ministério Público, que, na 9ª Sessão
Ordinária de 2017, em 09 de maio de 2017, por unanimidade, determinou o arquivamento do PCA nº 1.01050/2016-24,
“uma vez que, com a edição da Resolução CSMPES nº 11, de 6 de abril de 2017 (altera a Resolução CSMPES nº 53/2016), o
Acórdão proferido nos presentes autos foi integralmente cumprido pela Unidade Ministerial requerida”, declarando, assim,
a regularidade da atual redação conferida à Resolução CSMP nº 053/2016.
Consigna-se, a seguir, a ementa do referido julgamento:
“ACOMPANHAMENTO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROMOÇÃO E REMOÇÃO POR MERECIMENTO.
RESOLUÇÃO CSMPES Nº 053/2016. CRITÉRIO DA CONTRIBUIÇÃO À ORGANIZAÇÃO E À MELHORIA DOS SERVIÇOS
DA INSTITUIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO POR EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES, FUNÇÕES OU CARGOS DE
INDICAÇÃO DISCRICIONÁRIA. PRECEDENTES DO CNMP. SUBJETIVIDADE NA INDICAÇÃO. VIOLAÇÃO À
OBJETIVIDADE DOS CRITÉRIOS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA RESOLUÇÃO LOCAL AOS PRECEDENTES DO
CNMP. EFICIÊNCIA E SEGURANÇA. NECESSIDADE DE SEREM CONSIDERADAS AS OBSERVAÇÕES FEITAS POR
OCASIÃO DAS VISITAS, INSPEÇÕES OU CORREIÇÕES REALIZADAS PELA CORREGEDORIA NACIONAL DO
MINISTÉRIO

PÚBLICO.

PRESTEZA.

OBSERVÂNCIA

DAS

DECISÕES

E

RECOMENDAÇÕES

DO

CNMP.

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA PONTUAÇÃO. RELEVÂNCIA DO PRÊMIO OU DA PUBLICAÇÃO. NÍVEL
ACADÊMICO E COMPLEXIDADE DOS CURSOS DE APRIMORAMENTO JURÍDICO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA
ADEQUAÇÃO. ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO CSMPES Nº 053/2016 PELA RESOLUÇÃO CSMPES Nº 11, DE 6 DE ABRIL
DE 2017. INTEGRAL CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO EXARADO PELO CNMP. ARQUIVAMENTO DO FEITO. 1. Trata-se
de procedimento que teve como escopo examinar a compatibilidade da Resolução CSMPES nº 53/2016, aprovada
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pelo Conselho Superior do MP/ES em 12/12/2016, com a Lei Orgânica local (LCE nº 95/1997), com a Resolução
CNMP nº 02/2005 e com os precedentes deste Órgão de Controle. 2. Nos autos do Mandado de Segurança nº
34.674-DF, proposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o Exmo. Relator Ministro Gilmar Mendes,
em decisão liminar, entendeu que o PCA nº 1.01050/2016-24 foi instaurado e tramitou de maneira regular e em
respeito às disposições legais e regimentais. 3. Incumbe a este CNMP verificar se os fatores avaliativos atendem à
objetividade exigida pela Constituição Federal e pela legislação aplicável, assim como se estão de acordo com os
precedentes deste Conselho Nacional, sobretudo no que toca à atribuição de pontos, a título de merecimento, a
cargos ou funções de indicação discricionária pela Administração Superior do Ministério Público. 4. Necessidade de
adequações redacionais no art. 8º, incisos I e II, da Portaria CSMPES nº 53/2016, de modo que: a) na avaliação dos
critérios de eficiência e segurança, fossem consideradas, também, as orientações e anotações feitas por ocasião das
visitas, inspeções ou correições eventualmente realizadas pela Corregedoria Nacional do Ministério Público (inciso
I); e b) na avaliação da presteza, fosse considerado o atendimento às recomendações e/ou determinações
emanadas do Conselho Nacional do Ministério Público (inciso II); 5. Necessidade de ajustes redacionais no art. 9º
(Resolução CSMPES nº 53/2016), para que constasse, de forma clara, que poderiam ser pontuadas as atividades ou
participações do Membro Ministerial que contribuíssem para a organização e a melhoria dos serviços da Instituição,
desde que a indicação observasse critérios objetivos e a escolha fosse feita entre todos os interessados
eventualmente habilitados; 6. Necessidade de exclusão dos incisos I (acumular cargo ou função, com prejuízo ou
não da titularidade, excluído período de substituição automática) e VII (exercer função ou cargo nos Órgãos de
Administração Superior e Órgãos Auxiliares no âmbito do MPES) do art. 9º da Portaria CSMPES nº 53/2016, uma
vez que, por sua própria natureza, essas funções só poderiam ser ocupadas mediante designação discricionária da
Administração Superior da Instituição Ministerial requerida; 7. Necessidade de adaptações redacionais no art. 10 da
Resolução CSMPES nº 53/2016, a fim de que: 1) se especificasse a pontuação, de forma gradativa e proporcional,
referente a cada curso de pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado (art. 10, incisos II e II); e 2) se
observasse, para a pontuação relativa à frequência em cursos e eventos similares, de forma proporcional e
gradativa, a complexidade, relevância e duração dos cursos frequentados pelo Membro Ministerial (art. 10, inciso
I); e 8. Necessidade de alterações redacionais no art. 11 da Resolução CSMPES nº 53/2016, para que fosse
observada a proporcionalidade na pontuação em relação à relevância da premiação recebida, assim como do
periódico ou veículo de divulgação da produção intelectual do Membro Ministerial (livros, teses, estudos e artigos).
9. Procedimento julgado parcialmente procedente, para determinar que a Administração Superior do Ministério
Público do Estado do Espírito Santo harmonizasse a Resolução nº 53/2016 aos precedentes deste Órgão de
Controle e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 10. Aprovação pelo Conselho Superior do
Ministério Público do Estado do Espírito da Resolução CSMPES nº 11, de 6 de abril de 2017 (altera a Resolução
CSMPES nº 53/2016), publicada no Diário Oficial dos Poderes do Estado no dia 7 de abril de 2017. 11.
Cumprimento integral do Acórdão proferido, em 31/1/2017, nos autos do Procedimento de Controle
Administrativo nº 1.01050/2016-24. 12. Arquivamento. ”
Conforme se extrai do acórdão acima, a atual redação conferida à Resolução CSMP nº 053/2016, normativa definidora de
critérios de promoção e remoção por merecimento, atende integralmente às orientações exaradas pelo Conselho Nacional
do Ministério Público, estando em absoluta consonância com todos os precedentes desse órgão de controle e atendendo,
ainda, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Reportando-me as manifestações anteriores apresentadas em
decorrência das outras correições realizadas por essa Augusta Corregedoria Nacional, releva destacar que este órgão de
controle – em que pese as carências já noticiadas e constatadas no relatório - tem envidado esforços destinados ao
aprimoramento da fiscalização das atividades dos órgãos de execução, através de critérios qualitativos (eficiência e
resolutividade) e quantitativos (duração razoável do processo).
Cumpre ressaltar, nesta quadra, que a Corregedoria-Geral não possuía uma normativa sobre as novas metodologias
fiscalizatórias, o que motivou a edição do Provimento nº 01, de 1º de fevereiro de 2017, o qual servirá de marco de atuação
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para correição das Procuradorias de Justiça agendada para o mês de novembro do corrente ano, em cumprimento integral
à recomendação efetuada às fls.29 do relatório.
No que concerne a necessidade de intimação dos representantes/noticiantes em relação às decisões proferidas em
procedimentos de natureza disciplinar pontuada às fls.09 (item 10.4), informo que esta Corregedoria-Geral possui como
norte o cumprimento de tal diligência, podendo sua ausência em alguns feitos inspecionados, ter decorrido de equívoco que
será analisado e corrigido por esta gestão.
A propósito do sigilo dos procedimentos disciplinares, este órgão de controle adota tal restrição em virtude do comando do
artigo 137 da Lei Complementar nº 95/97 e, ainda, da interpretação fixada por “costume” no âmbito interno da Instituição
em relação ao caráter garantidor do sigilo.
Tal entendimento adotado por unanimidade pelas outras gestões desta Corregedoria-Geral e pelo Conselho Superior e
Colégio de Procuradores, os quais, inclusive, adotam medidas de sigilo do julgamento, caso alterado unilateralmente,
certamente, acarretaria em inúmeros questionamentos e alegações de vícios, com prejuízo à higidez ou ao bom andamento
dos procedimentos.
Daí porque, ad cautelam, mantive a aplicabilidade da aludida hermenêutica administrativa na condução dos feitos, com o
objetivo de resguardar a segurança jurídica; o tratamento isonômico e a efetividade dos procedimentos disciplinares,
embora reconheça a necessidade e a importância de tal mudança, na esteira da manifestação desse órgão de controle
(fls.09/10 do relatório preliminar).
Em relação ao estágio probatório de membros, comungo integralmente do entendimento esposado no relatório preliminar
quanto à necessidade de aperfeiçoamento da Resolução nº 59/1998 do CSMP e do protagonismo da Corregedoria na
capacitação de novos Promotores de Justiça.
No início desta gestão março-2016/março-2018, recebi informações sobre a proeminente remessa ao Poder Legislativo, do
Projeto de Lei com alterações sobre a Corregedoria-Geral e do estágio probatório, o qual, uma vez aprovado, permitiria a
edição de atos de regulamentação específico.
Dessarte, preferiu-se aguardar o texto normativo para apresentar proposta de alteração da Resolução sobre o estágio
probatório, o que, inclusive, motivou o encaminhamento de vários expedientes à Procuradora-Geral de Justiça com
solicitação de cópia integral do projeto aprovado pelo Colégio de Procuradores de Justiça e, ainda, da sua remessa ao Poder
Legislativo local.
Na confiança do atendimento do pleito e da existência de apenas 01 (um) membro em estágio probatório e, ainda, da
necessidade urgente de atender outras demandas deste órgão correcional (mudança no procedimento e do
acompanhamento posterior, além de organização das rotinas internas), realmente, não foi possível um maior protagonismo
da Corregedoria nesta matéria.
No entanto, diante da recomendação feita no relatório preliminar e da ausência de previsão da remessa/aprovação do
projeto de lei pela Augusta Casa Legislativa, designei o Promotor de Justiça Corregedor Dr. Arthur de Carvalho Meirelles
Neto, como o responsável pelo estudo e elaboração, com a urgência necessária, de minuta de Resolução sobre o estágio
probatório para encaminhamento ao Conselho Superior, na forma do artigo 16, inciso XXVI da Lei Complementar Estadual
nº 95/97.
Feitas tais considerações sobre os registros realizados no corpo do relatório preliminar, apresento em seguida resposta das
“indagações da Corregedoria Nacional”, efetuadas no item 17 (fls.38/39):
Sobre eventual participação da Corregedoria-Geral do MPES na construção e acompanhamento do Planejamento
Estratégico e dos Planos de Atuação da Instituição (item 17.1), cumpre assinalar que a Comissão Especial de Elaboração
instituída pela Portaria nº 1.847/2009, não contemplou a participação deste órgão de controle, tendo sua composição
formada por órgãos ligados diretamente à Procuradoria-Geral de Justiça, sendo, ao final, do ano de 2015, instituído o
Planejamento 2015-2025 formulado pela aludida Comissão.
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Não posso deixar de mencionar, todavia, que no mês de março do corrente ano, encaminhei expediente à Procuradora-Geral
de Justiça (OF/CGMP/CG/Nº 259/2017), solicitando informações e documentos correspondentes aos planos, programas,
metas, estudos e pesquisas implementados no âmbito do Planejamento Estratégico do MPES, com a finalidade de
acompanhar e porventura formular propostas de aperfeiçoamento (Procedimento de Gestão Administrativa nº
2017.0007.4403-94).
No que tange às necessidades de redefinição das atribuições dos órgãos de execução, grande problema enfrentado pelo
Ministério Público do Estado do Espirito Santo, esta CGMP compõe a Comissão Permanente de Avaliação e Revisão das
Atribuições – COPR, criada pela Portaria nº 8719/2015 do PGJ, representada pela Subcorregedora-Geral Drª. Andréa Maria
da Silva Rocha (Portaria nº 3.511/2017).
Todas as demandas provenientes de desconformidades detectadas pela Corregedoria-Geral têm sido encaminhadas com
regularidades à COPR, através de sugestões e, posterior, participação na tomada de decisões, na perspectiva de melhoria na
distribuição das atividades finalísticas e, com isso, evitar situações de baixa produtividade x acúmulo excessivo de
demandas.
As deliberações da COPR são encaminhadas ao Colégio de Procuradores de Justiça – COPJ, órgão colegiado com atribuição
privativa para decidir sobre as alterações de atribuições, ex vi do artigo 13, inciso XXVI da Lei Complementar nº 95/97.
Em relação ao item 17.3 – atuação da Corregedoria-Geral junto às Escolas e aos Centros de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional – assinalo que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo não possui Fundação Educacional, sendo tal
atribuição desempenhada pela Associação Espírito-Santense do Ministério Público – AESMP (entidade civil sem fins
lucrativos), sem vinculação administrativo-finalística.
No âmbito administrativo, os cursos de aperfeiçoamento e outras matérias relacionadas ao tema, são desempenhadas pelo
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - CEAF, cujo Conselho Deliberativo é formado por 06 (membros), dentre eles,
o Corregedor-Geral do MPES (artigo 41, §1º da LC nº 95/97).
Não obstante este órgão de controle integrar o Conselho Deliberativo, o Dirigente do CEAF possui ampla margem de
discricionariedade para convocação do colegiado e elaboração de prioridades e cronogramas de eventos educacionais,
sendo tais demandas decididas na sua grande maioria entre o aludido Centro e a Administração Superior, já que envolve
aspectos financeiros e operacionais.
Como já informado em outras oportunidades e no momento da correição, esta Corregedoria-Geral enfrenta dificuldades de
atendimentos de pleitos que envolvem o CEAF, v.g., a solicitação de aquisição de livros jurídicos e da realização de curso
para aperfeiçoamento dos servidores em matéria disciplinar, os quais só foram atendidos após diversas reiterações e
decorrido mais de um ano da primeira solicitação.
De qualquer forma, a equipe da Corregedoria-Geral possui constante diálogo de cooperação institucional, respeitando as
prioridades e a autonomia dos órgãos institucionais e, sempre que possível, demandando pela necessidade de
aperfeiçoamento de membros na seara extrajudicial, o que tem sido feito pelo CEAF, através da realização de seminários e
cursos relacionados ao tema, como, por exemplo, elaboração de TAC e técnicas de mediação para solução dos conflitos.
Por derradeiro, no âmbito do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, as remoções e promoções na carreira estão
regulamentadas pela Resolução nº 053/2016 do Colendo Conselho Superior do Ministério Público – CSMP, recentemente
submetida ao controle administrativo do Conselho Nacional do Ministério Público (Procedimento de Controle Administrativo
– PCA nº 1.01050/2016-24).
No aludido ato normativo foram estabelecidos critérios objetivos para evitar valoração de situações com alta carga de
subjetivismo, além de um método de pontuação que leva em consideração diversos fatores de eficiência e aperfeiçoamento
funcional.
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O artigo 3º prevê que “na aferição do merecimento pelos critérios previstos nesta Resolução, o membro do Conselho
Superior do Ministério Público, para a formação de sua livre e fundamentada convicção, utilizará as informações existentes
nos assentos funcionais do membro, mantida e atualizada pela Corregedoria Geral do Ministério Público – CGMP”.
Com o objetivo de aprimorar qualitativamente tais dados, sem adentrar na valoração prévia de atribuição privativa
Conselheiros (“Juízes Naturais”), determinei que toda equipe da Corregedoria-Geral, nas suas respectivas áreas de atuação,
adotem medidas para centralização e coleta de vários dados indispensáveis para formação de um juízo seguro sobre o
desempenho do membro do Ministério Público, através de informações extraídas dos relatórios de correições e inspeções;
eventuais orientações em procedimentos ou decorrentes da correição; acompanhamentos das atividades por período
mínimo de 06 (seis) meses; cumprimento das Resoluções do CNMP e dos atos internos, em especial, a Resolução nº
006/2014 (Procedimentos extrajudiciais); residência na Comarca; observância de prazos e grau de resolutividade das
demandas recebidas.
A tarefa não é fácil, tendo em vista a inexistência de um banco de dados centralizado e da necessidade de coleta manual de
informações, através de pesquisas de relatórios anteriores, os quais não eram autuados e registrados; além de depender da
elaboração, modificação e reformulação de sistema eletrônico pela equipe de Informática da Procuradoria-Geral de Justiça.
Além do mais, a Administração Superior mediante “costume” administrativo tem utilizado o método de “pregão” para
remoções, o que motivou um questionamento desta Corregedoria-Geral no último processo de remoção realizado em
09/06/2017, quando ponderei pela cautela na utilização desta forma de procedimento, já que pela sua própria dinâmica,
provoca uma dificuldade de aferição dos aspectos relacionados ao mérito, os quais demandam uma análise e valoração
qualitativa mais aprofundada.
Cumpre ressaltar que toda tarefa afeta à organização e planejamento interno recaem à responsabilidade da Assessoria e
dos Promotores de Justiça Corregedores, não havendo um corpo técnico concursado e/ou comissionado com formação
superior com conhecimento especializado.
De qualquer forma, este órgão de controle, no âmbito de suas atribuições e pelos deveres impostos pela própria Resolução,
está adotando todos os esforços para aperfeiçoamento qualitativo das informações funcionais dos membros, atividade que
deverá ser concluída o mais rápido possível, diante do empenho de toda a equipe na consecução destes objetivos.

18.

Proposições da Corregedoria Nacional

18.1. Quanto às atribuições e estruturas organizacionais. Considerando o quanto constatado na correição,
desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este item.
18.2. Quanto à estrutura de pessoal. Considerando o que foi constado pela equipe de inspeção, a
Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de
RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-geral de Justiça para que lote um maior número de servidores na
Corregedoria-geral do MPES ante a clara necessidade detectada combinada com a importância,
complexidade e volume de trabalho constante no âmbito da unidade. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria
Nacional deverá ser comunicada sobre as providências adotadas.

18.3. Quanto à estrutura física. Considerando o quanto constatado na correição, a Corregedoria Nacional
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propõe ao Plenário do Conselho nacional do Ministério Público a expedição de RECOMENDAÇÃO ao exmo
Procurador-geral de Justiça para que empreenda esforços e viabilize espaço adequado para o cumprimento
do mister da Corregedoria-geral do MPES. Em 90 (noventa) dias, a Corregedoria Nacional deverá ser
comunicada sobre as providências adotadas.

18.4. Quanto aos sistemas de arquivo. Considerando o quanto constatado na correição, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item.

18.5. Quanto à estrutura de Tecnologia da informação. Considerando o quanto constatado na correição, a
Corregedoria Nacional propõe a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-geral do MPES para
que estabeleça a obrigatoriedade de cadastramento dos feitos no Sistema GAMPES 3. Em 30 (trinta) dias,
a Corregedoria Nacional será informada das providências adotadas.

18.6. Quanto aos Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional. Considerando o quanto
constatado na correição, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este item.
18.7. Quanto aos procedimentos disciplinares. Considerando o quanto constatado, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item. Importante ressaltar que a Corregedoria Nacional
instaurou 1 (uma) reclamação disciplinar para acompanhamento em virtude da correição realizada.

18.8. Quanto ao estágio probatório. No que tange às questões relativas ao Estágio Probatório, a
Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de
DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral para que: a)estabeleça a obrigatoriedade dos Promotores
de Justiça em estágio probatório realizarem trabalhos no Plenário do Tribunal do Júri; b)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; c) Conferir à CorregedoriaGeral papel de protagonista no Curso de Adaptação, Orientação e Preparação dos Promotores de Justiça
em Estágio Probatório. Expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral para que : a) realize o
acompanhamento psicológico/psiquiátrico dos membros ao longo do estágio probatório. No prazo de 60
(sessenta) dias a Corregedoria Nacional será informada das medidas até então adotadas.

18.9. Quanto às Correições e Inspeções. Considerando o quanto constatado, a Corregedoria Nacional
propõe ao Plenário do Conselho Nacional expedir DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral: a) quando
da realização das correições nas Promotorias com atribuição extrajudicial observe: 1) correta taxonomia;
2) regularidade formal dos procedimentos; 3) tempo transcorrido desde a instauração do procedimento;
4) resolutividade; 5) ausência de impulso por mais de 120 (cento e vinte dias). b) considerando que não
existe distinção ontológica entre os cargos das Promotorias de Justiça e os cargos da Procuradoria de
Justiça, a renovação das correições nos cargos desta última – Procuradoria de Justiça –, levando-se a
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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;.
A Corregedoria Nacional deverá ser comunicada, no prazo de 90 (noventa) dias sobre as providências
adotadas.

18.10. Quanto ao controle externo da atividade policial – Resolução nº 20/CNMP. Diante do que foi
constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
18.11. Quanto às interceptações telefônicas – Resolução nº 36/CNMP. - . Diante do que foi constatado,
desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
18.12. Quanto ao cronograma de inspeções e correições – Resolução nº 149/CNMP. Diante do que foi
constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
18.13. Quanto às Inspeções em estabelecimentos prisionais - Resolução nº 56/CNMP. Diante do que foi
constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
18.14. Quanto às fiscalizações em unidade de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e
semiliberdade – Resolução nº 67/CNMP. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento
de proposições quanto a este tema.
18.15. Quanto à indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares –
Resolução nº 68/CNMP. Desnecessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP,
considerando as providências adotadas após o encaminhamento do relatório preliminar.
18.16. Quanto à inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes –
Resolução nº 71/CNMP. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições
quanto a este tema.
18.17. Quanto ao exercício do magistério – Resolução nº 73/CNMP. Diante do que foi constatado pela
Equipe de correição, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de
proposições ao Plenário do CNMP.

18.18. Quanto ao Colégio de Procuradores. Foi solicitado, pela equipe de correição da Corregedoria
Nacional do CNMP, cópias das atas das Sessões dos Colegiados em que estavam pautados processos de
natureza disciplinar para verificar se houve ausências injustificadas de Procuradores de Justiça às Sessões
do Colegiado. As atas das Sessões estão sendo analisadas no âmbito da Corregedoria Nacional.
18.19. Quanto aos assentos funcionais. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento
de proposições ao plenário do CNMP.
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18.20. Quanto à expedição de atos, portarias e recomendações. Diante do que foi constatado pela
Equipe de correição, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de
proposições ao Plenário do CNMP.

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

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

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

18.24. Quanto à movimentação de quadro, designação e substituições. Diante do que foi constatado, a
Corregedoria Nacional propõe ao plenário do CNMP que expeça RECOMENDAÇÃO ao Exmo. ProcuradorGeral de Justiça para que: a) observe, na movimentação do quadro e nas designações, os princípios
constitucionais da eficiência, do interesse público e da finalidade, entre outros exigíveis. Para tanto,
deverá observar critério objetivo de distância entre a Promotoria de Justiça substituída e a substituta,
bem como priorizando na escala de substituição/designações as Promotorias de Justiça mais próximas; b)
opere a movimentação do quadro de forma a não criar o esvaziamento das entrâncias iniciais. Expedir
DETERMINAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça para que: a) não designe, como substituto,
promotor que esteja com acúmulo de serviço, sendo que tal certificação deverá ser fornecida pela
Corregedoria do MPES.

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

18.26. Quanto ao relatório anual da Corregedoria. Diante do que foi constatado pela Equipe de
correição, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao
Plenário do CNMP.
18.27. Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar - Res. Nº 136/CNMP: Desnecessário o
encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.
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18.28. Cadastro Nacional de Membros – Res. n.º 78/CNMP - Diante do que foi constatado pela Equipe de
correição, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao
Plenário do CNMP.
18.29. Participação da Corregedoria-Geral no Planejamento Estratégico. Considerando que existem
iniciativas da Corregedoria –geral do MPES no sentido de participação da unidade no planejamento
estratégico institucional, que devem ser louvadas e registradas, mas que não restou constatado, durante a
correição, a total e efetiva participação da Corregedoria-Geral do MPES na construção e, principalmente
no acompanhamento do cumprimento do Planejamento Estratégico e dos Planos de Atuação da
Instituição, uma vez que nem reuniões de avaliações da estratégia fazem parte da rotina de
acompanhamento do planejamento, os planos de atuação ainda estão em processo de construção, a
adesão dos membros aos projetos é voluntária e monitorada de forma ainda incipiente, dependendo mais
da própria iniciativa do membro, a Corregedoria Nacional propõe a expedição de RECOMENDAÇÃO ao
Procurador-Geral de Justiça para que garanta a efetiva participação do Corregedor-Geral do MPES em
todas as etapas do planejamento estratégico, em especial o seu efetivo monitoramento; expedir
RECOMENDAÇÃO ao Corregedor-Geral do MPES para que participe, ativa e efetivamente, de todas as
etapas do planejamento estratégico da Instituição, em especial do seu efetivo monitoramento. Em 60
(sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será informada das providências adotadas.

18.30. Aperfeiçoamento estrutural das Promotorias e critérios de substituição ou cumulação de
funções. Participação efetiva da Corregedoria. Considerando o informado pela Unidade no sentido
de existe participação efetiva da Corregedoria Geral do MPES nos procedimentos administrativos
relacionados à definição da distribuição e à redistribuição de atribuições, ao aperfeiçoamento
estrutural das Promotorias e aos critérios de substituição ou cumulação de funções, eis que a
unidade compõe a Comissão Permanente de Avaliação e Revisão das Atribuições – COPR(, criada
pela Portaria nº 8719/2015 do PGJ, representada pela Subcorregedora-Geral Drª. Andréa Maria da
Silva Rocha -Portaria nº 3.511/2017) e, considerando ainda que restou informado que todas as
demandas provenientes de desconformidades detectadas pela Corregedoria-Geral têm sido
encaminhadas com regularidades à COPR, através de sugestões e, posterior, participação na
tomada de decisões, na perspectiva de melhoria na distribuição das atividades finalísticas e, com
isso, evitar situações de baixa produtividade x acúmulo excessivo de demandas, a Corregedoria
Nacional entende desnecessário o encaminhamento de proposições sobre o tema.
18.31. Aperfeiçoamento funcional dos membros do Ministério Público. Valorização da atividade
extrajudicial resolutiva. Considerando que não restou efetivamente comprovada a atuação da
Corregedoria-Geral do MPES junto ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério
Público no que concerne ao fomento dos temas de atualização profissional dos demais membros,
fomentando uma cultura institucional de valorização também da atividade extrajudicial resolutiva e, ainda
que foi reportada algumas dificuldades nessa interlocução com o CEAF, a Corregedoria Nacional propõe
ao Plenário do CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral do MPES que garanta o
efetivo fomento de cultura institucional de valorização da atividade extrajudicial resolutiva propondo ao
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respectivo CEAF cursos de aperfeiçoamento na temática sempre com a participação efetiva do próprio
órgão. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será informada das providências adotadas.
18.32. Processo de remoção e promoção por merecimento dos membros. Normativo e critérios.
Considerando o julgamento do PCA 1.01050/2016-24 que foi julgado parcialmente procedente no sentido
de determinar que o MPES estabelecesse critérios objetivos de pontuação para aferição do merecimento.
Tal julgamento culminou com a edição da Resolução CSMP 11/2017 do MPES que estabeleceu os critérios
como preconizados no Procedimento de Controle Administrativo referido. Assim sendo, desnecessário o
encaminhamento de proposição sobre o tema.
18.33. Sugere-se expedir OFÍCIO com registros elogiosos à Corregedoria-Geral do MPES uma vez que os
procedimentos possuem boa organização e são de fácil entendimento. As manifestações também são
fundamentadas e enfrentam os fatos de forma adequada.

19.

Considerações Finais

19.1. Ao concluir este Relatório de Correição, cabe deixar consignada a total colaboração da ProcuradoriaGeral de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Espírito Santo para o bom
êxito das atividades correcionais da Corregedoria Nacional, o que certamente facilitou a coleta de dados e
a elaboração do presente relatório. Todos os membros, servidores e colaboradores dispuseram-se a
fornecer as informações solicitadas e os meios materiais necessários ao bom desenvolvimento dos
serviços, sem qualquer objeção ou resistência, o que demonstra a disposição de enfrentar novos desafios
e aperfeiçoar os processos internos.

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

Brasília, 23 de junho 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 SÃO PAULO

CORREGEDORIA NACIONAL
Seção de Acompanhamento de Decisões

Procedimento: Correição nº 362/2016-76 MP/SP (em tramitação)
Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Assunto: Análise do cumprimento de determinações e recomendações decorrentes da
Correição nos órgãos de controle disciplinar das unidades do Ministério Público de São Paulo.

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

17.5: Quanto à estrutura de Tecnologia da informação. Determinação: cumprir o
disposto no artigo 6º da Resolução 78, de 09 de agosto de 2011 (Cadastro de Membros do
Ministério Público).
Providências: foram inseridos no CMMP os dados constantes do inciso I, do artigo 2º, da
referida Resolução. À época houve pendência de alguns dados, com posterior apresentação
pelo Corregedor-Geral de cronograma, com ressalva para o “histórico de designações”.
Ocorre que, conquanto a exigência estivesse prevista na Resolução 78/CNMP, de 09 de agosto
de 2011, posteriormente, em 25 de março de 2015, foi expedida a Nota Técnica
GAB/FMK/Nº 01/2015 pela Corregedoria Nacional, que versou sobre as dificuldades para
preenchimento do item, dada a grande quantidade de designações mensais em algumas
unidades e o fato de que nem todas possuem sistema informatizado para essa rotina; e, assim,
opinou-se no sentido de que o campo não fosse implementado por ora. Considerando o
cronograma informado, as providências já adotadas e justificativas apresentadas, o item foi
considerado cumprido.
17.7. Quanto aos procedimentos disciplinares, no âmbito da Reclamação Disciplinar
002/2016, DETERMINAÇÃO: promova objetivamente a apuração da falta imputada,
sem condicioná-la ao desfecho da apelação manejada, dada a inexistência de relação de
prejudicialidade entre as instâncias administrativa e judicial.
Providências: Reclamação Disciplinar nº 1.00673/2016-70-CNMP estava em andamento,
com o acusado Promotor de Justiça Adriano Vanderlei Mellega, 2º PJ de Igarapava, tendo sido
citado em 13 de outubro de 2016. O membro apresentou, em 24 de dezembro de 2016, defesa
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escrita, arrolando 05 (cinco) testemunhas de defesa. Informou, outrossim, que “as oitivas das
referidas testemunhas de defesa foram designadas, pela Comissão Processante Permanente do
Ministério Público do Estado de São Paulo, para os dias 21 de março, 29 de março e 05 de
abril de 2017”. O item foi considerado cumprido, bem como recomendou-se a adoção da
mesma providência em casos semelhantes.
17.8.a: Quanto ao estágio probatório. DETERMINAÇÃO: a) Exerça papel de
protagonista no Curso de preparação para ingresso na carreira, participando do
planejamento e garantindo, também, que a Corregedoria disponha de tempo adequado
nos módulos do curso.
Providências: o Corregedor-Geral informou que realizaria gestões junto ao Centro de
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – Escola Superior do Ministério Público, objetivando
maior protagonismo no curso de adaptação dos Promotores de Justiça”. Informou, também,
que “não há concurso de ingresso em andamento e o curso de adaptação dos atuais
Promotores de Justiça em estágio probatório já foi realizado no início de 2016 com a
participação da Corregedoria-Geral”.
17.8.b:

Quanto

ao

estágio

probatório.

DETERMINAÇÃO:

b)

Estabeleça

a

obrigatoriedade dos Promotores de Justiça em estágio probatório realizarem trabalhos
no Plenário do Tribunal do Júri:
Providências:
a) O Procurador-Geral de Justiça informou sobre a impossibilidade de edição
de ato normativo regulamentando a obrigatoriedade de os membros em estágio probatório
realizarem trabalhos no Tribunal do Júri;
b) Justificou que por razões orçamentárias e por conta de crise financeira
enfrentada pelo País “vem sofrendo com o excessivo número de cargos vagos, notadamente
no estágio inicial da carreira”, pois dos 222 cargos de Promotor de Justiça Substitutos estão
efetivamente providos apenas 155, estando vagos, no momento, pelo menos 67”. Informou
que havia “pelo menos 38 cargos vagos em entrância inicial, 11 cargos vagos em entrância
intermediária e 113 cargos vagos em entrância final; ou seja, há um déficit de vagas na
instituição de 229 cargos, que tem que ser suprido pelos já indicados 155 Promotores
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Substitutos, bem como pelos demais Promotores de Justiça, não considerando férias
regulamentares, licenças, etc”;
c) Informou que diante desse quadro, mensalmente “há que se gerenciar esse
déficit”, obedecendo-se a necessidade de rodízio de Promotores de Justiça em estágio
probatório (em regra três meses em cada cargo), para que possam oficiar nas mais variadas
atividades da instituição, inclusive no Tribunal do Júri”. Destarte, a normatização
pretendida “traria um engessamento significativo do trabalho da Assessoria de
Designações”, em razão da necessidade de suprir ausências inesperadas, como, licença saúde,
nojo etc;
d) Esclareceu, por fim, que “pelo tamanho da instituição, que conta
atualmente com mais de 2.000 (dois mil) membros”, a recomendação “vem sendo
atendida na prática, ou seja, todos os membros em estágio probatório necessariamente
acabam exercendo suas funções no Tribunal do Júri”. E afirmou, por fim, que “as
designações obedecem às regras previstas no Ato Normativo nº 890, de 08 de abril de 2015”.
17.9: Quanto às Correições e Inspeções. RECOMENDAÇÃO: c) realize inspeção física
nas Promotorias com atribuição extrajudicial, devendo ser observado, para tanto: 1)
correta taxonomia; 2) regularidade formal dos procedimentos; 3) tempo transcorrido
desde a instauração do procedimento; 4) resolutividade; 5) ausência de impulso por mais
de 120 (cento e vinte dias):
Providências:
a) A Corregedoria-Geral informou que “já realiza, durante as correições e
visitas em Promotorias de Justiça com atribuições para os feitos extrajudiciais, exame físico
dos autos, analisando, dentre outros requisitos, a sua regularidade formal, autuação, tempo de
duração do procedimento, resolutividade, duração razoável da investigação e eventuais
situações de inércia, adotando, quando necessário, as medidas pertinentes no âmbito
disciplinar”. Informou, no tocante à taxonomia, que foi solicitado ao Centro de Tecnologia da
Informação e Comunicação –CTIC, as providências necessárias à observância da
normatização feita pelo Conselho Nacional;
b) Encaminhou relatórios de correição realizados em Promotorias de Justiça
com atribuição extrajudicial, por amostragem, realizados no período entre 16/11/2016 e
16/01/2017, na Promotoria de Justiça de Cananéia (fls. 669/698) e no Grupo de Atuação
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Especial de Defesa do Meio Ambiente – GAEMA – Vale do Ribeira (fls. 697/749), em que se
verificou os parâmetros exigidos.
17.19. Quanto ao Sistema Nacional de informações de natureza disciplinar – Resolução
nº 136/CNMP – Diante do que foi constatado (Todos os procedimentos que se
encontravam na CG, na Comissão Processante e no Órgão Especial do Colégio de
Procuradores já foram cadastrados. Os processos que se encontram com o PGJ (6) ainda
não foram cadastrados. Foi referido que há necessidade de inserir no SNI-ND um
andamento/fase referente às questões prejudiciais externas (ações penais, processos
judiciais cíveis etc.) – DETERMINAÇÃO: o cadastramento dos processos que se
encontram no gabinete do Procurador-Geral, nos termos do § 2º do artigo 4º da
Resolução 136/CNMP.
Providências: todos os procedimentos em andamento no Setor de Feitos Criminais de
Competência Originária, em face de Membros do Ministério Público Paulista, foram
cadastrados no Sistema do SCNMP.
17.25.a.

Quanto

à

movimentação

de

quadro,

designação

e

substituições.

RECOMENDAÇÃO: 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.
Providências: o Procurador-Geral de Justiça informou que “todas as designações priorizam a
obediência aos princípios da eficiência, interesse público e economicidade, recaindo,
preferencialmente, nos Promotores de Justiça que atuam na própria comarca e na mesma área
de atuação do Promotor de Justiça Substituído” e “não havendo Promotores de Justiça nas
condições mencionadas, prioriza-se a designação daquele que atua na mesma circunscrição”.
Informou que “em caráter excepcional, têm sido feitas designações fora dos parâmetros
acima, notadamente nas hipóteses mais urgentes, como licença saúde, etc.”. Por outro lado,
esclareceu que “sempre dentro dos critérios acima, procura-se também garantir o princípio da
impessoalidade através de rodízio entre Promotores de Justiça titulares que acumulam cargos
e até mesmo entre os Promotores de Justiça Substitutos em estágio probatório, para que
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tenham a oportunidade de assumir Promotorias de Justiça das mais diversas áreas de atuação
do Ministério Público”.
17.25.a. (alínea “a”) Quanto à movimentação de quadro, designação e substituições.
DETERMINAÇÃO: a) não designe, como substituto, promotor que esteja com acúmulo
de serviço, sendo que tal certificação deverá ser fornecida pela Corregedoria do MPSP;
Providências: o Procurador-Geral de Justiça informou que “não são designados Promotores
de Justiça que tenha atraso no serviço, havendo contato constante e sistemático com a
Corregedoria-Geral”. Afirmou, também, que “as designações obedecem às regras previstas no
Ato Normativo n. 890, de 08 de abril de 2015”.
17.25.a. (alínea b) Quanto à movimentação de quadro, designação e substituições.
DETERMINAÇÃO: b) Observar, para as designações, o artigo 31 da Lei nº 8.625/93,
que dispõe que cabe aos Procuradores de Justiça exercer atribuições junto aos
Tribunais.
Providências:
a)

Informou que o Ministério Público de São Paulo conta com 300

(trezentos) cargos de Procurador de Justiça, dos quais, 08 (oito) titulares se encontravam
afastados da carreira; 29 (vinte e nove) se encontravam afastados para exercer cargo na
Administração Superior e, além disso, ocorrem afastamentos regulares para gozo de férias,
licença-prêmio, licença médica, etc.
b)

Informou que as designações de Promotores de Justiça para atuar com

prejuízo na segunda instância perfaziam o total de 63 (sessenta e três), distribuídos entre as
Procuradorias de Justiça, Grupo de Atuação perante a Câmara Especial do Tribunal de Justiça
(área da infância e juventude) e Setor de Recursos Especial e Criminal” e destacou que “não
existe em São Paulo o cargo de Promotor de Justiça Substitutivo em Segundo Grau”.
c)

Informou que os Procuradores de Justiça atuam perante as câmaras do

Tribunal de Justiça, que conta, atualmente, com 360 (trezentos e sessenta) Desembargadores
e, além disso, são responsáveis pelo acompanhamento das sessões de julgamento, realizando
as sustentações orais e, também, pela interposição de recursos e ajuizamento de reclamações
5
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nos Tribunais Superiores, além de exercerem a função de fiscalização permanente da
atividade funcional dos Promotores de Justiça, nos termos do artigo 228, da LOMPSP.
d)

Informou que o volume de feitos encaminhados pelo Tribunal de Justiça às

Procuradorias de Justiça é de aproximadamente 28.300 (vinte oito mil e trezentos) mensais,
sendo que, no Estado de São Paulo, os Procuradores de Justiça atuam em todos os processos
em que o Ministério Público figura como autor ou custos legis, inexistindo ato de
racionalização que pudesse estabelecer eventual discricionariedade na intervenção e que toda
e qualquer função privativa do membro do Ministério Público reveste-se do caráter de
perenidade e essencialidade à função jurisdicional do Estado (...), “daí porque plenamente
justificada a necessidade de designações de Promotores de Justiça para atuação na segunda
instância”. Ademais, informou que “as designações são realizadas com base em expressa
autorização legal, conforme disposto no artigo 22, inciso II, c.c o artigo 65, ambos da Lei
nº8.625/93.
e)

O Procurador-Geral informou, por fim, que as designações de Promotor

de Justiça para atuação em segunda instância “vêm sendo feitas pela ProcuradoriaGeral de Justiça em caráter excepcional”, com extrema cautela e critério (inscrição e lista
de antiguidade), limitando-se ao mínimo necessário para o regular fluxo dos feitos recebidos,
tendo como fundamento o princípio constitucional expresso da unidade institucional (art. 127,
CF/88), assim como na legislação de regência. Consignou, ademais, que “outras soluções
estão sendo estudadas”, além da possibilidade de acumulação, mas que demandariam proposta
legislativa ou aumento do orçamento com despesa com pessoal. Considerando as providências
já adotadas e justificativas apresentadas, o item foi considerado cumprido.
As demais proposições encontram-se em andamento com prazo para
resposta em curso.
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RELATÓRIO DE EFETIVIDADE
DE PROPOSIÇÕES

MINISTÉRIO PÚBLICO
DE ESTADO DE MINAS GERAIS

CORREGEDORIA NACIONAL
Seção de Acompanhamento de Decisões

Procedimento: Inspeção nº 869/2015-49 MP/MG (arquivado)
Interessado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais
Assunto: Análise do cumprimento de determinações e recomendações decorrentes da
Correição realizada na Corregedoria-Geral da unidade.

EFETIVIDADE DAS PROPOSIÇÕES – CORREIÇÃO OCD/MPMG
Levantamento de dados realizado em 09/06/2017
16.1 – RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral: Quanto às atribuições e estruturas
organizacionais (item 2) – Letra “b” - empreenda os esforços necessários para que a
Câmara de Procuradores de Justiça aprecie a minuta de Regimento Interno da
Corregedoria-Geral e promova a sua regulamentação:
Providências: informou que, na 2ª Sessão Ordinária, de 18 de maio de 2016, foi aprovada
pela Câmara de Procuradores de Justiça a proposta de Resolução nº 65/2016 que dispõe sobre
a realização de inspeções nas Procuradorias de Justiça do MPMG e, na 7ª Sessão, de 17 de
agosto, apresentado ao Colegiado Ofício 3969/2016 comunicando a realização de inspeção
em 41 Procuradorias de Justiça. Sobre a Proposta de Regimento Interno da CorregedoriaGeral, informou que foi submetida, em 28 de setembro, à apreciação da Câmara de
Procuradores de Justiça, que a acolheu. O Regimento Interno foi publicado no Diário Oficial
eletrônico do MPMG em 06 de outubro de 2016.
Letra “d” - empreenda os esforços necessários para que a Câmara de Procuradores de
Justiça aprecie a minuta de resolução a ser apresentada que disciplinará as correições e
as inspeções nos trabalhos das Procuradorias de Justiça.
Providências: informou que “a Câmara de Procuradores aprovou resolução que disciplina as
inspeções nos trabalhos das Procuradorias de Justiça” - Resolução CAPJ nº 1/2016, publicada
no DJE do dia 21/05/2016 (cópia anexa – fls. 491–492).

16.2 - DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral - ao elaborar a minuta de Regimento
Interno da Corregedoria-Geral, regulamente os procedimentos disciplinares prévios.
Providências: informou que a minuta da Proposta do Regimento Interno da CorregedoriaGeral, regulamenta, a partir do artigo 46, os procedimentos disciplinares prévios e todos os
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outros procedimentos da Corregedoria-Geral”. Tal proposta foi submetida, em 28 de
setembro, à apreciação da Câmara de Procuradores de Justiça, que a acolheu. O Regimento
Interno foi publicado no Diário Oficial eletrônico do MPMG em 06 de outubro de 2016.

16.3 – DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral - empreenda esforços necessários para
incrementar a força de trabalho da Corregedoria-Geral, agilizando a designação de,
pelo menos, mais um Promotor de Justiça Assessor do Corregedor-Geral.
Providências: informou que, “por ato do Procurador-Geral de Justiça publicado em
13/05/2016, com vigência a partir de 16/05/2016, foi designado o Promotor de Justiça
Rodrigo Iennaco de Moraes como assessor do Corregedor-Geral do Ministério Público”.

16.5 – RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral - empreenda esforços necessários para
agilizar o trabalho do Grupo de estudos criado para elaborar a tabela de temporalidade
e as regras de descarte de documentos.
Providências: informou que “a política de gestão documental, no âmbito do MPMG, é regida
pelas Resoluções 44/2010, 51/2012 e 52/2012” (cópias anexas – fls 493-495-verso).
Esclareceu que “A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos de Arquivo tem entre
suas atribuições autorizar a eliminação de documentos, observando os prazos de guarda
definidos para os conjuntos documentais na tabela de temporalidade” e afirmou que “há
tabelas de temporalidade de documentos instituídas em alguns setores da Procuradoria-Geral
de Justiça”. Afirmou, outrossim, que “estão em curso os trabalhos de elaboração de Tabelas
de Temporalidade para áreas e setores remanescentes”, sendo que “para que esses estudos
produzam resultados com maior efetividade, os Grupos e Comissões incumbidos desses
trabalhos estão sendo incrementados”.

16.6 – RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral - Alíneas a e b - repasse à
Corregedoria-Geral do Ministério Público a função de patrocinador do sistema para
atividade-fim do MPMG e estabeleça a obrigatoriedade de uso do sistema (SRU), tanto
do módulo judicial como do extrajudicial, por todos os órgãos de execução,
descontinuando o relatório judicial preenchido que não possui a terminologia das
Tabelas Unificadas do CNMP :
2
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Providências: informou que “por meio da Resolução Conjunta PGJ CGMP nº 05, de
03/06/2016, foi transferida para a Corregedoria-Geral do Ministério Público a administração
do Sistema de Registro Único – SRU, destinado à gestão de feitos judiciais e extrajudiciais,
físicos e eletrônicos” no âmbito do MPMG. Segundo esclareceu, “com o ato ficou
estabelecido que os parâmetros para implantação, funcionamento e abrangência do SRU serão
definidos por atos normativos expedidos pelo Corregedor-Geral do Ministério Público”.
Alínea “c” - adote no Sistema da atividade-fim do MPMG a nomenclatura das tabelas
unificadas do Ministério Público (classes, assuntos e movimentos), evitando o uso de
tabelas “DE/PARA”:
Providências: informou que “o uso das tabelas de associação 'DE/PARA' teve por objetivo
atender demandas da Corregedoria-Geral atinentes a relatório e projeto de merecimento, que
contemplavam itens nem sempre coincidentes com as tabelas unificadas do CNMP”.
d) elabore estudo junto à COPLI para padronizar as rotinas operacionais das
Promotorias de Justiça:
Providências: informou que foi instituído, pela Resolução 20/2016 (cópia anexa – fls. 498), o
Programa de Padronização e Organização Administrativa das Promotorias de Justiça (Propad
MPMG), desenvolvido pela COPLI, que tem por objetivo tornar a estrutura operacional das
Promotorias de Justiça mais eficiente, mediante padronização dos fluxos, rotinas, atividades e
tarefas, bem como da organização da sua estrutura funcional”.
16.6 – DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral - Quanto à estrutura de tecnologia da
informação: e) elabore trabalho para aferir a qualidade dos dados extrajudiciais
capturados e registrados no SRU – Sistema de Registro Unificado.
Providências: Informou que foi determinado à equipe de Estatísticos da CGMP a realização
de estudo destinado a verificar integralidade e confiabilidade dos dados existentes no Sistema
de Registro Único – SRU, no que atine especificamente aos feitos extrajudiciais. Da análise
das informações relativas às movimentações do ano de 2015, concluiu-se que a massa de
dados apresenta alto grau de confiabilidade.
16.7 – RECOMENDAÇÃO ao Corregedor-Geral: a) racionalize os procedimentos de
apuração dos ilícitos funcionais evitando diligências desnecessárias e a juntada de
documentos que não estejam diretamente relacionados à comprovação do fato
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investigado; b) zelar pela objetividade e clareza das imputações nas portarias dos
processos disciplinares, evitando apreciações subjetivas e valoração das provas que
espelham o próprio parecer final da assessoria.
Providências: informou que a racionalização e a objetividade dos procedimentos que
tramitam na Corregedoria-Geral estão contempladas na Proposta de Regimento Interno, que
se encontrava, à época, sob a apreciação da Egrégia Câmara de Procuradores de Justiça.
16.8 – 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 consta do Regimento Interno a obrigatoriedade de realização de
trabalho no Tribunal do Júri (art. 67, § 2º).
b) Exerça papel de protagonista no Curso de preparação para ingresso na carreira,
participando do planejamento e garantindo, também, que a Corregedoria disponha de
tempo adequado nos módulos do curso:
Providências: informou que consta do Regimento Interno o papel de protagonista da
Corregedoria-Geral nos cursos de ingresso e vitaliciamento na carreira (art. 80).
c) Submeta os promotores em estágio probatório, ao menos, a uma inspeção/correição
ordinária:
Providências: informou que, em 25 de maio do corrente ano, foi publicado o Ato nº 11, que
“dispõe sobre a realização de correições ordinárias, encontros anuais e entrevistas
relacionadas com os Promotores de Justiça em estágio probatório” e prevê, especificamente,
no artigo 2º, a realização de ao menos uma correição ordinária nas atividades dos membros
em estágio probatório.
d) vincule um Promotor de Justiça Assessor do Corregedor-Geral a um número
determinado de membros em estágio probatório:
Providências: informou que “a vinculação será feita na proporção de 40 membros em estágio
probatório para cada Promotor de Justiça Assessor”. Ressaltou que “o Assessor responsável
pela análise dos relatórios trimestrais conta com o auxílio de equipe composta por quatro
Analistas do MP – duas da especialidade Direito e duas da especialidade Letras -, o que
possibilita a análise de, pelo menos, cinco relatórios por semana, bem como a elaboração do
respectivo parecer, restando garantida a conclusão dos trabalhos dentro do trimestre a que se
refere o relatório”.
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e) Estabeleça a obrigatoriedade para que os Promotores de Justiça em estágio
probatório disponibilizem todas as peças para avaliação, por amostragem, pela
Corregedoria:
Providências: informou que tal obrigatoriedade encontra-se expressa no artigo 5º do Ato nº
11, que “dispõe sobre a realização de correições ordinárias, encontros anuais e entrevistas
relacionadas com os Promotores de Justiça em estágio probatório” (fl. 477).
f) Recomendação para que realize o acompanhamento psicológico/psiquiátrico dos
membros em estágio probatório:
Providências: informou que o Ato nº 11, que “dispõe sobre a realização de correições
ordinárias, encontros anuais e entrevistas relacionadas com os Promotores de Justiça em
estágio probatório” (fls. 477-verso), prevê que estas entrevistas serão acompanhadas por
equipe multidisciplinar, contando, inclusive, com profissionais da área da Psicologia.
16.9 – DETERMINAÇÃO ao Corregedor-Geral - a) Submeta os promotores em estágio
probatório, ao menos, a uma inspeção/correição ordinária:
Providências: informou que, em 25 de maio do corrente ano, foi publicado o Ato nº 11, que
“dispõe sobre a realização de correições ordinárias, encontros anuais e entrevistas
relacionadas com os Promotores de Justiça em estágio probatório” e prevê, especificamente,
no artigo 2º, a realização de ao menos uma correição ordinária nas atividades dos membros
em estágio probatório.
b) Realize inspeção/correição nas Procuradorias de Justiça até julho/2016 cumprindo
determinação expressa do plenário do CNMP ao aprovar, em 15.12.2015, durante a 23ª
Sessão Ordinaria, a questão de ordem suscitada pelo Corregedor Nacional, sem prejuízo
da aprovação da resolução tratada no item 12.3; e c) Observe expressamente os termos
da Resolução nº 43 do CNMP:
Providências: informou que foi publicada a Resolução 1/2016, que dispõe sobre a realização
de inspeções nas Procuradorias de Justiça (fls. 479-480). Encaminhou cronograma da
realização das referidas inspeções (fls. 476) nas Procuradorias de Justiça atuantes nas áreas de
Direitos Difusos e Coletivos, Habeas Corpus, Crimes da Lei de Tóxicos, Execução Penal e
Família (27 de junho à 12 de julho/2016). O Corregedor-Geral solicitou fosse deferido pedido
de realização das inspeções nas Procuradorias de Justiça “à razão de 1/3 por ano, tal como
ocorre com as Promotorias de Justiça, por força de disposição legal (Lei Complementar
34/1994)”, visando “preservar a isonomia no trato entre Procuradorias e Promotorias de
5
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Justiça”. O pedido foi deferido, todavia não em razão da necessidade de aplicação de
isonomia entre Promotorias de Justiça e Procuradorias, tendo em vista que o tratamento
diferenciado em face daquelas se justifica pela quantidade de unidades, não verificável de
igual modo nestas. Ao revés, o deferimento do pedido deu-se em virtude da realização, em
data próxima, de inspeção geral dessa Corregedoria Nacional no Ministério Público de Minas
Gerais, quando seriam, necessariamente, inspecionadas todas as Procuradorias de Justiça,
sendo este, inclusive, o fundamento adotado na questão de ordem com relação às inspeções
nos ramos do Ministério Público da União ante à proximidade de inspeções gerais.
d) Inspecione o desempenho dos Promotores no Tribunal do Júri:
Providências: informou que “para a realização desse acompanhamento, procedeu-se,
mediante edição do Ato CGMP nº 16/2016, à alterações do dispositivo normativo que trata do
material a ser disponibilizado pelos Promotores de Justiça previamente à realização das
correições ordinárias fazendo constar a obrigatoriedade de apresentação de 10 atas de
julgamento pelo Tribunal do Júri e, dentre os feitos criminais, ao menos 5 relativos a crimes
dolosos contra a vida”.
16.11 – RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral - Quanto às interceptações telefônicas
- Resolução nº 36/CNMP (item 13.2) - sejam empreendidos esforços necessários à
implementação definitiva do SRU – Sistema de Registro Unificado:
Providências: o Corregedor-Geral informou que “embora originalmente dirigida ao
Procurador-Geral de Justiça, a responsabilidade transferiu-se para a Corregedoria-Geral a
partir da assunção do patrocínio do Sistema de Registro Único – SRU”. Nesse sentido,
informou que “as alterações em curso no referido sistema, com prazo de implantação de 6
meses nos termos do ato normativo citado, já contemplam o total atendimento às disposições
da Resolução CNMP nº 36.
16.10, 16.13, 16.14, 16.15 e 16.16 – DETERMINAÇÕES ao Corregedor-Geral - Adote as
providências cabíveis para o controle rotineiro do preenchimento dos relatórios de que
trata a Resolução nº 20, 56, 67, 68 e 71, mediante o encaminhamento de cobranças
formais aos membros em atraso e, em caso de descumprimento, que tome medidas de
cunho disciplinar:
Providências: informou que, tendo em vista que, de fato, a Corregedoria-Geral não possuía
uma rotina preestabelecida de controle efetivo do cumprimento das Resoluções, “determinou6
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se a instauração do Procedimento de Estudo para Aperfeiçoamento das Atividades
Institucionais nº 176/2016, cujo primeiro passo foi fazer uma pesquisa qualitativa e
quantitativa acerca dos Promotores de Justiça obrigados ao cumprimento de cada uma
daquelas resoluções, indicando quantos e quais as cumprem ou descumprem e, nesse caso,
avaliando as causas de seu descumprimento”. Segundo ressaltou, elaborada a pesquisa e
analisados os seus resultados, estabeleceu-se várias estratégias e providências, incluindo
atualização da lista dos estabelecimentos a serem inspecionados após realização de reuniões
com os Coordenadores dos Centros de Apoio Operacional de cada área; elaboração de
medidas de orientação aos respectivos Promotores de Justiça, com a confecção de cartilha,
indicando prazos e instruções, uma vez constatado que a baixa adesão dos membros deve-se à
falta de conhecimento das Resoluções; modernização da página eletrônica da CGMP, com a
inserção de tabelas com instruções próprias e links ao CNMP; reformulação, já em
andamento, do Sistema de Registro Único, que contribuirá de maneira importante nesse tema;
reformulação dos atos normativos da CGMP, de modo a simplificar e desburocratizar as
atividades dos membros e permitir-lhes maior dedicação às obrigações relativas às Resoluções
desse CNMP. Segundo ressaltou, “ultrapassada a fase de atualização de dados e orientação aos
Promotores de Justiça, a CGMP identificará os casos de omissão ou desobediência (...) e
tomará as medidas disciplinares cabíveis, de tudo informando o CNMP”. Outrossim, salientou
que o Procedimento de Estudo instaurado para dar cumprimento da proposição “aponta a
possibilidade de supressão de livros e pastas e a necessidade de simplificação do Ato CGMP
nº 1”. Quanto às modificações necessárias neste Ato, colacionou o Ato 16/2016, que as
implementou. Destacou, por fim, que todas as providências estariam prontas, juntamente com
o SRU-Fácil e a reforma do Ato CGMP nº 1, até o dia 5 de novembro de 2016 (cronograma
absolutamente em dia), possibilitando, daí em diante, analisado caso a caso, a adoção de
providências disciplinares em relação aos membros em atraso. Anexou à resposta, cópia do
despacho de instauração do procedimento, parecer conclusivo e decisão que o aprovou, além
dos levantamentos preliminares citados.
16.17 – RECOMENDAÇÃO ao Corregedor-Geral - Quanto ao exercício do magistério –
Resolução nº 73/CNMP (item 13.8) - adote as providências necessárias ao regular
encaminhamento ao CNMP da relação de membros que exercem o magistério:
Providências: informou que a Corregedoria-Geral “já procedeu à devida regularização dos
respectivos registros nas fichas funcionais de todos os membros do Ministério Público, tendo
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estabelecido, ainda, uma rotina de controle, em conformidade com a Resolução Conjunta PGJ
CNMP nº 2, de 4 de março de 2016, editada para regulamentar a questão o âmbito do
Ministério Público de Minas Gerais”. Encaminhou, na oportunidade, a relação dos membros
que exercem o magistério.

16.20 - DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral: promova estudos e encaminhe
proposta de regulamentação da aferição do merecimento dos membros do Ministério
Público postulantes à promoção ou remoção por merecimento.
Providências: informou que “o Conselho Superior do Ministério Público, em sessão realizada
no dia 04/04/2016, aprovou proposta de resolução que dispõe sobre a aferição do
merecimento para promoção ou remoção na carreira do membro do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais”. A Resolução CSMP nº 01/2016 foi publicada no Diário Oficial
Eletrônico do dia 05/04/2016.

16.21 – Determinação ao Procurador-Geral - a) adote as medidas necessárias para que
os dados registrados nos sistemas informatizados, em especial no SRU – Sistema de
Registro Unificado e, por consequência, prestados ao CNMP, sejam fidedignos; b)
empreenda os esforços necessários para que adote, em todos os sistemas da atividadefim, a nomenclatura (classes, assuntos e movimentos) das Tabelas Unificadas do CNMP,
conforme art. 3º da Resolução CNMP nº 63:
Providências: O PGJ informou que “por meio da Resolução Conjunta PGJ CGMP nº 05, de
03/06/2016, foi transferida para a Corregedoria-Geral do Ministério Público a administração
do Sistema de Registro Único – SRU, destinado à gestão de feitos judiciais e extrajudiciais,
físicos e eletrônicos” no âmbito do MPMG. Segundo esclareceu, “com o ato ficou
estabelecido que os parâmetros para implantação, funcionamento e abrangência do SRU serão
definidos por atos normativos expedidos pelo Corregedor-Geral do Ministério Público”.
O Corregedor-Geral, posteriormente, informou que foi elaborado estudo destinado
a verificar a integralidade e a confiabilidade dos dados existentes no Sistema de Registro
Único – SRU, no que atine especificamente aos feitos extrajudiciais, já que apenas em relação
a estes o sistema é de utilização obrigatória. Da análise das informações relativas às
movimentações do ano de 2015, concluiu-se que a massa de dados apresenta alto grau de
confiabilidade.
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Informou, ainda, que, conforme Resolução Conjunta PGJ CGMP nº 5/2016, a qual
transferiu para a Corregedoria-Geral o patrocínio do Sistema de Registro Único, estavam
previstas, dentro do prazo de 6 meses, diversas alterações no sistema, tais como: facilitação do
manuseio pelo usuário através da simplificação de telas de entrada de dados, adoção das
Tabelas Unificadas e reforço da obrigatoriedade do uso por todos os membros do MPMG.
Informou, outrossim, que pós a abertura de Procedimento de Estudo para Aperfeiçoamento
das Atividades Institucionais, estabeleceu-se as seguintes estratégias e providências:
atualização da lista de estabelecimentos a serem inspecionados por força de cada Resolução
(nesse sentido, foram realizadas reuniões com os Coordenadores dos Centros de Apoio
Operacional de cada área de atuação visando à atualização dos estabelecimentos, o que
permitirá a rápida atualização desses dados); orientação direta da CGMP, quanto à
necessidade de preenchimento dos relatórios, com a confecção de cartilha indicando prazos e
instruções (tendo em vista que, conforme concluiu o estudo, a baixa adesão dos membros,
demonstra falta de conhecimentos das Resoluções); necessidade de modernização da página
eletrônica da CGMP, inserindo-se tabelas com instruções próprias e links ao CNMP (nesse
aspecto afirmou que a reformulação, já em andamento, do SRU contribuirá de maneira
importante, uma vez que serão adotadas inclusive as tabelas unificadas do CNMP em todos os
expedientes do MPMG, além de simplificação do sistema, que exigirá menos tempo para
cadastros e uso em geral); reformulação dos atos normativos da CGMP, de modo a simplificar
e desburocratizar as demais atividades dos Promotores de Justiça, possibilitando-lhes maior
dedicação às obrigações relativas às resoluções do CNMP.

Afirmou, outrossim, que

ultrapassadas essas fases de atualização de dados e orientação, com previsão de conclusão
para 5 de novembro de 2016 (cronograma que, segundo afirmou, está absolutamente em dia),
a CGMP identificará os casos de omissão ou desobediência e tomará as medidas disciplinares
cabíveis.
Alínea “c” - delegue a atribuição de prestar as informações mensais finalísticas para a
Corregedoria-Geral do Ministério Público.
Providências: informou que “a Resolução Conjunta PGJ CGMP nº 04/2016, que dispõe sobre
a disponibilização de informações funcionais e administrativas ao Conselho Nacional do
Ministério Público, prevê em seu art. 3º, que as informações referentes ao desempenho
funcional do Ministério Público serão prestadas, mensalmente, pela Chefia de Gabinete da
Corregedoria-Geral do Ministério Público, até o último dia do mês subsequente”.
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Procedimento: Correição nº 42/2017-05 - MP/RJ (em andamento)
Interessado: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Assunto: Análise do cumprimento de determinações e recomendações decorrentes da
Correição realizada na unidade.
EFETIVIDADE DAS PROPOSIÇÕES – CORREIÇÃO OCD/MP-RJ
Levantamento de dados realizado em 09/06/2017

Recomendações 18.2 Quanto à estrutura de pessoal. Considerando o que foi constado
pela equipe de inspeção, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho
Nacional do Ministério Público a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo.
Corregedor-geral do MPRJ para que empreenda esforços necessários para a convocação
de pelo menos mais um membro para atuar como Promotor-corregedor, com atribuição
exclusiva, perante a Corregedoria-Geral do MPRJ; ainda, propõe a expedição de
RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-geral de Justiça para que lote um maior
número de servidores na Corregedoria-Geral do MPRJ ante a clara necessidade detectada
combinada com a importância e complexidade e volume de trabalho constante no âmbito
da unidade. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria Nacional deverá ser comunicada sobre
as providências adotadas.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.

Recomendação 18.3 Quanto à estrutura física. Considerando o quanto constatado na
correição, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho nacional do
Ministério Público a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-geral de
Justiça para que empreenda esforços e viabilize espaço adequado para o cumprimento do
mister da Corregedoria-Geral do MPRJ. Em 90 (noventa) dias, a Corregedoria Nacional
deverá ser comunicada sobre as providências adotadas.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.

Recomendação 18.5 Quanto à estrutura de Tecnologia da informação. Considerando
o quanto constatado na correição, a Corregedoria Nacional propõe a expedição de
RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça para que : a) ultime a
implementação do sistema do MPRJ já em desenvolvimento que evitará o retrabalho ao
membro que, atualmente, precisa cadastrar no PJE e no Sistema do MPRJ; b) diligencie
no sentido de melhorar o sistema de e-mail colocado à disposição da Corregedoria-Geral
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do MPRJ. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será informada das
providências adotadas.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.
Recomendação 18.6 Quanto aos Atos Normativos que Regulamentam a Atividade
Correicional. Com relação ao presente tema, foram constatados três pontos relevantes
pela Corregedoria Nacional, a saber: itens 7. 8. e 9. do Título 11, subtítulo 11.4.
Consoante devidamente fundamentado nos aludidos tópicos, vislumbram-se supostas
inconstitucionalidades de trechos da LOMPRJ, relacionados a atos normativos com
especial relevância disciplinar. Sendo assim, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário
do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de OFÍCIO ao Exmo.
Procurador-Geral da República, para que, na qualidade de custos constitutionis, avalie
a necessidade/possibilidade de aviamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade em
face de tais dispositivos. Outrossim, propõe, ainda, quanto ao particular, a expedição de
RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, para que, sem prejuízo
do item anterior, avalie a conveniência e oportunidade a fim de que o MPRJ, sponte
propria, deflagre o devido processo legislativo visando à alteração dos referidos
dispositivos da Lei Estadual em voga. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será
informada acerca das providências adotadas, com relação à Recomendação ao Exmo.
Procurador-Geral de Justiça.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.

Recomendação e Determinação 18.8 Quanto ao estágio probatório. No que tange às
questões relativas ao Estágio Probatório, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do
Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo.
Corregedor-Geral para que: a) estabeleça a obrigatoriedade dos Promotores de Justiça
em estágio probatório realizarem trabalhos no Plenário do Tribunal do Júri; b)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; c) Conferir à Corregedoria-Geral papel de protagonista no Curso de Adaptação,
Orientação e Preparação dos Promotores de Justiça em Estágio Probatório. Expedição de
RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral para que: a) realize o
acompanhamento psicológico/psiquiátrico dos membros ao longo do estágio probatório.
No prazo de 60 (sessenta) dias a Corregedoria Nacional será informada das medidas até
então adotadas. Importante registrar que, no que concerne à necessidade de conferir à
Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – fazendo valer o
teor da lei no ponto – a atribuição exclusiva de “acompanhar o estágio confirmatório dos
membros do Ministério Público” , foi instaurado Procedimento de Controle
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Administrativo no âmbito do CNMP em face da Resolução nº.° 43, de 11 de outubro de
2001, do Conselho Superior do MPRJ que criou a denominada “Comissão de Estágio”,
tendo a liminar sido deferida pelo Eminente Conselheiro Relator do procedimento, já
tendo, pois, a Corregedoria Nacional tomado as providências imediatas quanto a este
tópico específico.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.

Determinação 18.9 Quanto às Correições e Inspeções. Considerando o quanto
constatado, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional expedir
DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral: a) quando da realização das
correições nas Promotorias com atribuição extrajudicial, observe: 1) correta taxonomia; 2)
regularidade formal dos procedimentos; 3) tempo transcorrido desde a instauração do
procedimento; 4) resolutividade; 5) ausência de impulso por mais de 120 (cento e vinte
dias). b) considerando que não existe distinção ontológica entre os cargos das Promotorias
de Justiça e os cargos da Procuradoria de Justiça, a renovação das correições nos cargos
desta última – Procuradoria de Justiça –, levando-se a efeito, além do exame da
regularidade administrativa dos serviços de distribuição e devolução de processos, análise
qualitativa dos trabalhos produzidos e adequação do número de processos recebidos. Em
90 (noventa) dias, a Corregedoria Nacional será informada das providências adotadas.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.

Recomendação 18.17 Quanto ao exercício do magistério – Resolução nº 73/CNMP.
Diante do que foi constatado, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a
expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça para que
implante, no sistema respectivo de controle, um módulo de emissão de relatórios
gerenciais acessíveis à Corregedoria-Geral, contendo, entre outras, as seguintes
informações: número de membros que exercem o magistério e residem fora da comarca de
lotação e membros que não preencheram o formulário eletrônico etc. Em 90 (noventa)
dias, a Corregedoria Nacional será informada das providências adotadas.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.

Determinação 18.23 Quanto às manifestações nas autorizações de residência fora da
comarca. Diante do que foi constatado pela Equipe de correição, a Corregedoria Nacional
propõe a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Procurador-geral de Justiça para
que, após a publicação das autorizações para residência fora da comarca, encaminhe o
3

CORREGEDORIA NACIONAL
Núcleo de Acompanhamento de Decisões

procedimento à Corregedoria-Geral para as providências necessárias de controle. Em 30
(trinta) dias, a Corregedoria Nacional será informada das providências adotadas.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.

Recomendação e Determinação 18.24 Quanto à movimentação de quadro,
designação e substituições. Diante do que foi constatado, a Corregedoria Nacional
propõe ao plenário do CNMP que expeça RECOMENDAÇÃO ao Exmo. ProcuradorGeral de Justiça para que: a) observe, na movimentação do quadro e nas designações, os
princípios constitucionais da eficiência, do interesse público e da finalidade, entre outros
exigíveis. Para tanto, deverá observar critério objetivo de distância entre a Promotoria de
Justiça substituída e a substituta, bem como priorizando na escala de
substituição/designações as Promotorias de Justiça mais próximas; b) opere a
movimentação do quadro de forma a não criar o esvaziamento das entrâncias iniciais.
Expedir DETERMINAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça para que: a) não
designe, como substituto, promotor que esteja com acúmulo de serviço, sendo que tal
certificação deverá ser fornecida pela Corregedoria do MPRJ.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.

Recomendação 18.29 Participação da Corregedoria-Geral no Planejamento
Estratégico. Considerando que não restou constatado, durante a correição, a
participação efetiva da Corregedoria-Geral do MPRJ na construção e,
principalmente no acompanhamento do cumprimento do Planejamento Estratégico e
dos Planos de Atuação da Instituição, uma vez que restou informado que a
Corregedoria-Geral possui assento no Fórum de gestão do MP, mas não especificou
se participa como e de que forma se operam as reuniões de avaliações da estratégia,
se essas últimas fazem parte da rotina de acompanhamento do planejamento, se
existem planos de atuação ou se ainda estão em processo de construção, se a adesão
dos membros aos projetos é voluntária e monitorada de forma ainda incipiente,
dependendo mais da própria iniciativa do membro, dentre outras informações
relevantes. Assim sendo, a Corregedoria Nacional propõe a expedição de
RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça para que garanta a
efetiva participação do Corregedor-Geral do MPRJ em todas as etapas do
planejamento estratégico, em especial o seu efetivo monitoramento; expedir
RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral do MPRJ para que participe, ativa
e efetivamente, de todas as etapas do planejamento estratégico da Instituição, em
especial do seu efetivo monitoramento. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria
Nacional será informada das providências adotadas.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.
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Recomendação 18.30 Aperfeiçoamento estrutural das Promotorias e critérios de
substituição ou cumulação de funções. Participação efetiva da Corregedoria.
Considerando que a Corregedoria Geral do MPRJ não é ouvida nos procedimentos
administrativos relacionados à definição da distribuição e à redistribuição de
atribuições e ao aperfeiçoamento estrutural das Promotorias, a Corregedoria
Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO ao
Exmo. Procurador-Geral de Justiça para que determine que a Corregedoria-Geral
seja ouvida previamente nos processos administrativos relativos ao tema. Em 60
(sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será informada das providências adotadas.
Em relação aos critérios de substituição ou cumulação de funções, desnecessário o
encaminhamento de proposição considerando tanto a resposta da unidade quanto a
proposição 18.24 deste relatório.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.

Recomendação 18.31 Aperfeiçoamento funcional dos membros do Ministério
Público. Valorização da atividade extrajudicial resolutiva. Considerando que não
restou comprovada a atuação da Corregedoria-Geral do MPRJ junto ao Centro de
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público no que concerne ao
fomento dos temas de atualização profissional dos demais membros, fomentando
uma cultura institucional de valorização também da atividade extrajudicial
resolutiva, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de
RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral do MPRJ que garanta o efetivo
fomento de cultura institucional de valorização da atividade extrajudicial resolutiva
propondo ao respectivo CEAF cursos de aperfeiçoamento na temática sempre com a
participação efetiva do próprio órgão. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria
Nacional será informada das providências adotadas.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.

Determinação 18.32 Processo de remoção e promoção por merecimento dos
membros. Normativo e critérios. No que tange aos critérios relativos às promoções por
merecimento, Considerando o disposto nos artigos 93 e 129 § 4º da Constituição Federal;
considerando que a Carta de Brasília inaugura compromisso voltado à resolutividade do
Ministério Público Brasileiro na obtenção de produtos sociais úteis e que a consecução de
tal desiderato pressupõe a efetividade de uma política de valorização da atividade
finalística, da proatividade e da qualificação funcional enquanto investimento
potencializador de retornos institucionais dos membros do Ministério Público;
considerando que as normativas e práticas institucionais relativas a aplicação de critérios
de merecimento para promoções no âmbito dos Ministérios Públicos é elemento de
5
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natureza estruturante e transversal da política de reconhecimento e, na medida em que
definidora de estímulos e desestímulos, é essencial à perfilização de competências dos
membros do Ministério Público Brasileiro; considerando que eventuais distorções na
definição e no julgamento do mérito em promoções de membros do Ministério Público é
tema que merece acurado tratamento institucional, à luz da amplitude de desdobramentos
que tais ocorrências em práticas institucionais ordinárias; considerando que o processo de
promoção e remoção por merecimento no âmbito do MPRJ utiliza os critérios
disciplinados no artigo 66 da Lei Complementar Estadual 106/2003 e da Deliberação nº
55/2006 do CSMP mas que, em verdade, o critério predominante é da antiguidade até nas
promoções por merecimento, não sendo a alternância constitucional a regra utilizada para
efeito de promoções e remoções por merecimento, a Corregedoria Nacional propõe ao
Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público DETERMINAÇÃO ao Exmo.
Procurador-Geral de Justiça e ao E. Conselho Superior do MPRJ que: a) observem
como critério definidor de eficiência do membro o andamento diligente, tempestivo e
responsável dos procedimentos sob sua condução e b) promovam ajustamento da
normativa definidora de critérios de promoção por merecimento aos substratos e axiomas
da atuação resolutiva do Ministério Público brasileiro, estabelecendo parâmetros que
impliquem: 1 – a valorização da atividade finalística do Ministério Público; 2 - a
valorização da proatividade e do engajamento do membro em projetos, atuações e ações
estratégicas e voltadas à obtenção de resultados sociais efetivos.; 3 – a valorização da
qualificação acadêmica enquanto elemento potencializador e de interesse ao desempenho
das atividades finalísticas do Ministério Público e 4 – a definição parâmetros aptos a
evitar margens de subjetivismo que impliquem insegurança jurídica e/ou riscos de
distorções significativas na congruência entre os axiomas normativos estabelecidos e os
resultados dos julgamentos em casos concretos. Em 90 (noventa) dias, a Corregedoria
Nacional será informada das providências adotadas.
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 43/2017-41 - MP/ES (em andamento)
Interessado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Assunto: Análise do cumprimento de determinações e recomendações decorrentes da
Correição realizada na unidade.
EFETIVIDADE DAS PROPOSIÇÕES – CORREIÇÃO OCD/MP-ES
Levantamento de dados realizado em 09/06/2017

Recomendação 18.2 Quanto à estrutura de pessoal. Considerando o que foi constado
pela equipe de inspeção, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho
Nacional do Ministério Público a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo.
Procurador-geral de Justiça para que lote um maior número de servidores na
Corregedoria-geral do MPES ante a clara necessidade detectada combinada com a
importância, complexidade e volume de trabalho constante no âmbito da unidade. Em 60
(sessenta) dias, a Corregedoria Nacional deverá ser comunicada sobre as providências
adotadas.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.

Recomendação 18.3 Quanto à estrutura física. Considerando o quanto constatado na
correição, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho nacional do
Ministério Público a expedição de RECOMENDAÇÃO ao exmo Procurador-geral de
Justiça para que empreenda esforços e viabilize espaço adequado para o cumprimento do
mister da Corregedoria-geral do MPES. Em 90 (noventa) dias, a Corregedoria Nacional
deverá ser comunicada sobre as providências adotadas.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.
Determinação 18.5 Quanto à estrutura de Tecnologia da informação. Considerando o
quanto constatado na correição, a Corregedoria Nacional propõe a expedição de
DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-geral do MPES para que estabeleça a
obrigatoriedade de cadastramento dos feitos no Sistema GAMPES 3. Em 30 (trinta) dias, a
Corregedoria Nacional será informada das providências adotadas.
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Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.

Determinação e Recomendação 18.8 Quanto ao estágio probatório. No que tange às
questões relativas ao Estágio Probatório, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do
Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo.
Corregedor-Geral para que: a)estabeleça a obrigatoriedade dos Promotores de Justiça
em estágio probatório realizarem trabalhos no Plenário do Tribunal do Júri; b)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; c) Conferir à Corregedoria-Geral papel de protagonista no Curso de Adaptação,
Orientação e Preparação dos Promotores de Justiça em Estágio Probatório. Expedição de
RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral para que : a) realize o
acompanhamento psicológico/psiquiátrico dos membros ao longo do estágio probatório.
No prazo de 60 (sessenta) dias a Corregedoria Nacional será informada das medidas até
então adotadas.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.

Determinação 18.9 Quanto às Correições e Inspeções. Considerando o quanto
constatado, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional expedir
DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral: a) quando da realização das
correições nas Promotorias com atribuição extrajudicial observe: 1) correta taxonomia; 2)
regularidade formal dos procedimentos; 3) tempo transcorrido desde a instauração do
procedimento; 4) resolutividade; 5) ausência de impulso por mais de 120 (cento e vinte
dias). b) considerando que não existe distinção ontológica entre os cargos das
Promotorias de Justiça e os cargos da Procuradoria de Justiça, a renovação das correições
nos cargos desta última – Procuradoria de Justiça –, levando-se a efeito, além do exame
da regularidade administrativa dos serviços de distribuição e devolução de processos,
análise qualitativa dos trabalhos produzidos e adequação do número de processos
recebidos;. A Corregedoria Nacional deverá ser comunicada, no prazo de 90 (noventa)
dias sobre as providências adotadas.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.

Determinação e Recomendação 18.24 Quanto à movimentação de quadro,
designação e substituições. Diante do que foi constatado, a Corregedoria Nacional
propõe ao plenário do CNMP que expeça RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador2
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Geral de Justiça para que: a) observe, na movimentação do quadro e nas designações, os
princípios constitucionais da eficiência, do interesse público e da finalidade, entre outros
exigíveis. Para tanto, deverá observar critério objetivo de distância entre a Promotoria de
Justiça substituída e a substituta, bem como priorizando na escala de
substituição/designações as Promotorias de Justiça mais próximas; b) opere a
movimentação do quadro de forma a não criar o esvaziamento das entrâncias iniciais.
Expedir DETERMINAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça para que: a) não
designe, como substituto, promotor que esteja com acúmulo de serviço, sendo que tal
certificação deverá ser fornecida pela Corregedoria do MPES.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.

Recomendação 18.29. Participação da Corregedoria-Geral no Planejamento
Estratégico. Considerando que existem iniciativas da Corregedoria –geral do MPES
no sentido de participação da unidade no planejamento estratégico institucional,
que devem ser louvadas e registradas, mas que não restou constatado, durante a
correição, a total e efetiva participação da Corregedoria-Geral do MPES na
construção e, principalmente no acompanhamento do cumprimento do
Planejamento Estratégico e dos Planos de Atuação da Instituição, uma vez que nem
reuniões de avaliações da estratégia fazem parte da rotina de acompanhamento do
planejamento, os planos de atuação ainda estão em processo de construção, a adesão
dos membros aos projetos é voluntária e monitorada de forma ainda incipiente,
dependendo mais da própria iniciativa do membro, a Corregedoria Nacional propõe
a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça para que
garanta a efetiva participação do Corregedor-Geral do MPES em todas as etapas do
planejamento estratégico, em especial o seu efetivo monitoramento; expedir
RECOMENDAÇÃO ao Corregedor-Geral do MPES para que participe, ativa e
efetivamente, de todas as etapas do planejamento estratégico da Instituição, em
especial do seu efetivo monitoramento. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria
Nacional será informada das providências adotadas.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.

Recomendação 18.31. Aperfeiçoamento funcional dos membros do Ministério
Público. Valorização da atividade extrajudicial resolutiva. Considerando que não
restou efetivamente comprovada a atuação da Corregedoria-Geral do MPES junto
ao Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público no que
concerne ao fomento dos temas de atualização profissional dos demais membros,
fomentando uma cultura institucional de valorização também da atividade
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extrajudicial resolutiva e, ainda que foi reportada algumas dificuldades nessa
interlocução com o CEAF, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a
expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral do MPES que
garanta o efetivo fomento de cultura institucional de valorização da atividade
extrajudicial resolutiva propondo ao respectivo CEAF cursos de aperfeiçoamento na
temática sempre com a participação efetiva do próprio órgão. Em 60 (sessenta) dias,
a Corregedoria Nacional será informada das providências adotadas.
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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