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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 Correição
O Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr. Cláudio Henrique Portela do Rego, por meio da Portaria CNMPCN n° 208, de 09 de novembro de 2016, instaurou o procedimento de correição nos órgãos de controle disciplinar
das unidades do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, 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 0.00.000.000464/2016-91, para organização dos documentos. A execução da
correição ocorreu conforme seu planejamento e foi realizada nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2017, por um total
de 04 (cinco) 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 MP/PR Humberto Eduardo Pucinelli e o
Promotor de Justiça do MP/PR Rodrigo Leite Ferreira Cabral.

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 de seus integrantes.
2.1. Atribuições. Segundo o artigo 37, da Lei Complementar nº 416/2010, incumbe ao Corregedor-Geral do
Ministério Público, dentre outras atribuições:
I - acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público, relatando,
periodicamente, ao Conselho Superior, o entrosamento comunitário do agente monitorado, o
cumprimento das metas institucionais e a qualidade dos trabalhos judiciais e extrajudiciais do
estagiante;
II - apresentar ao Procurador-Geral e ao Colégio de Procuradores, no mês de fevereiro, relatório das
atividades da Corregedoria-Geral, nele inserindo dados estatísticos que reflitam os índices de
realização do planejamento institucional alcançados pelas Procuradorias e Promotorias de Justiça,
no ano anterior;
III - apresentar ao Conselho Superior o prontuário dos membros do Ministério Público interessados
em movimentar-se na carreira ou afastar-se dela, priorizando os casos de promoção e remoção por
merecimento, situações em que iniciará a votação;
IV - determinar e superintender a organização dos assentamentos relativos às atividades funcionais
e à conduta dos membros do Ministério Público, disponibilizando, em meio eletrônico, os
elementos necessários à apreciação de seu merecimento pelo Conselho Superior;
V - delegar a Procurador ou Promotor de Justiça Assessor da Corregedoria-Geral a prática de atos
de rotina da Corregedoria-Geral e de procedimentos de investigação;
VI - dirigir e distribuir os serviços da Corregedoria;
VII - expedir atos visando à regularidade e ao aperfeiçoamento dos serviços do Ministério Público,
nos limites de suas atribuições;
VIII - fazer recomendações, sem caráter vinculativo, a órgão de execução;
IX - integrar, como membro nato, o Conselho Superior do Ministério Público;
X - instaurar, fundamentadamente, pedido de explicações ou investigação preliminar, bem como
determinar o seu arquivamento;
XI - encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça os processos administrativos disciplinares que, na
forma desta lei complementar, incumba a este decidir;
XII - realizar correições e inspeções nas Promotorias de Justiça;

3

CORREGEDORIA NACIONAL

XIII - realizar correições e inspeções nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório reservado ao
Colégio de Procuradores; membros do Ministério Público em estágio probatório, propondo, se for o
caso, o não vitaliciamento;
XV - interpor recurso ao Colégio de Procuradores de decisão de vitaliciamento de Promotor de
Justiça proferida pelo Conselho Superior, quando houver opinado contrariamente;
XVI - remeter aos demais órgãos da administração superior informações necessárias ao
desempenho de suas atribuições;
XVII - requisitar das Secretarias dos Tribunais de Justiça, dos diversos cartórios ou de qualquer
repartição judiciária, cópias de peças referentes a feitos judiciais, certidões ou informações;
XVIII - sugerir ao Procurador-Geral ou ao Colégio de Procuradores a adoção de medidas
indispensáveis ao cumprimento das atividades do Ministério Público;
XIX - acompanhar, junto a área de planejamento da instituição, o serviço de estatística relativo às
atividades institucionais;
XX - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas em lei.
§ 1º Dos assentamentos dos membros do Ministério Público tratados no inciso IV do caput deste
artigo, deverão constar, obrigatoriamente:
I - os documentos e trabalhos do Promotor de Justiça registrados no sistema eletrônico do
Ministério Público;
II - as referências constantes de pedido de inscrição do interessado no concurso de ingresso;
III - as anotações jurídicas e judiciais resultantes da fiscalização permanente dos Procuradores de
Justiça e as referências em julgados dos Tribunais, por eles enviadas;
IV - as observações feitas em correições ou vistorias;
V - outras informações pertinentes.
§ 2º As anotações a que se refere o inciso III do §1º deste artigo, quando importarem em demérito,
serão inicialmente comunicadas ao interessado, que poderá apresentar justificativa no prazo de
trinta dias.
§ 3º Se a justificativa não for aceita, o interessado poderá recorrer ao Conselho Superior, no prazo
de 03 (três) dias, quando, somente com o desprovimento do recurso, a anotação será procedida.

2.2. Regimento Interno. Ato Normativo 36/2015- CGMP
2.3. Estrutura Organizacional. A Corregedoria-Geral está organizada de acordo com o disposto no artigo 2º do
Regimento Interno e é composto de: Chefe de Gabinete, Membros do Ministério Público Assessores e servidores
de apoio.
3.

Corregedor-Geral

O Corregedor-Geral do Ministério Público do Mato Grosso é o Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, que
assumiu o cargo de Corregedora-Geral em 10 de março de 2015; reside na cidade de lotação; atualmente não
participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério; não exerce a advocacia; não respondeu ou está
respondendo a procedimentos administrativo disciplinar; 16 dias de férias remanescentes (01 a 16/07/16) e 18
dias de férias compensatórias (12 a 15/08/16 e 28/11 a 08/12/16).
A Corregedoria-Geral do Ministério Público é órgão da Administração Superior, juntamente a Procuradoria-Geral
de Justiça, Colégio de Procuradores de Justiça e do Conselho Superior do Ministério Público. Ela é dirigida pelo
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Corregedor-Geral, eleito pelo Colégio de Procuradores de Justiça, juntamente ao Corregedor Adjunto, dentre os
Procuradores de Justiça, para mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução, observado o mesmo
procedimento.
4.

Corregedor-Geral Adjunto

O Corregedor-Geral Adjunto do Ministério Público é o Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, que exercer,
por delegação, as atribuições do Corregedor-Geral do Ministério Público e substituí-lo em suas faltas,
impedimentos, suspeições e afastamentos.
5.

Promotores Corregedores

5.1. GUSTAVO DANTAS FERRAZ, assumiu o órgão em 23/02/2012 (Portaria nº 083/2012-PGJ), titular da 10ª
Promotoria de Justiça Cível da Comarca Cuiabá; reside na comarca de lotação; atualmente não participa de curso
de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nema a advocacia; não respondeu ou está respondendo a
procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente no período matutino e vespertino.
5.2. REINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, assumiu o órgão em 19/03/2015 (Portaria nº 180/2015 - PGJ),
titular da 19ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá, 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 no período matutino e vespertino.
6.

Estrutura de Pessoal

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

Chefe de Gabinete

Paula de Lima Corrêa Ribeiro

Analista Jurídico

Juliana da Silva Grando

Assessores Especiais

Heloísa Raquel Simião Pasqualli
Marilda Aliendre Ponciano
Maristela Fernandes Lima
May de Oliveira Costa

Oficiais de Gabinete

Karina Veras Abrão Rondon Borges
Maxwuell Nepomuceno Ribeiro (gab. Corregedor-Geral
Adjunto)

7.

Estrutura Física

A Corregedoria-Geral conta com 2 gabinetes – Corregedor-Geral e Corregedor-Adjunto, 2 gabinetes –
Promotores assessores, 2 gabinetes – chefe de gabinete e analista jurídico, 1 ante-sala para assessora especial e
oficial de gabinete, 1 ante-sala para o oficial de gabinete do Corregedor-Geral Adjunto, 1 espaço comum para
assessores especiais, 1 sala para o café e 1 sala para o arquivo.
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8.

Sistemas de Arquivo

Sistemas de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos). Arquivo próprio local e arquivo central, conforme
Ato Normativo nº 47/2016. Os procedimentos encaminhados ao arquivo central são digitalizados e mantidos em
meio magnético na CGMP.
9.

Estrutura de Tecnologia da Informação

Estrutura de Tecnologia da Informação: Utiliza-se da estrutura do Departamento de Tecnologia da Informação,
subordinada ao Procurador-Geral de Justiça. No MP/MT, para a atividade-fim, existe o sistema SIMP - Sistema
Integrado do Ministério Público. Tanto a atividade judicial, como a extrajudicial são gerenciadas pelo SIMP. No
Poder Judiciário, algumas comarcas já estão trabalhando com o processo eletrônico para os novos processos.
Ainda estão em fase de transição. Ainda está em fase de implantação a adaptação do SIMP para trabalhar direto
com o processo eletrônico do Poder Judiciário. A manifestação do membro é produzida em editor de texto
externo, convertida em PDF e anexada ao sistema. Algumas movimentações, tais como iniciais, alegações finais,
razões recursais etc, são de anexação obrigatória. É possível extrair relatórios de produtividade, de controle de
prazos, termos de ajustamento firmados, de inventário do acervo existente na unidade. Também existe o SAE Sistema de Análise Estratégica. Referido sistema é uma forma de BI - business intelligence, destinado a emitir
relatórios gerenciais e comparativos para fundamentar tomadas de decisão na modificação de atribuições,
atrasos no serviço, eventuais indeferimento de afastamentos, concurso de remoção e promoção por
merecimento. Para atividade-meio, existe o sistema GDOC - Gerenciamento Eletrônico de Documentos via WEB.
Todos os documentos que ingressam na CGMP são registrados no referido sistema. Alguns procedimentos, como
o do estágio probatório, tramitam em meio virtual.
10. Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional
Resolução nº 083/2013-CPJ e Ato Normativo nº 045/2016.
11. Procedimentos Disciplinares
11.1. Espécies de procedimentos investigatórios prévios: Pedido de providência de Natureza Disciplinar, Pedido
de Explicações e Sindicância (inquisitório e não sancionatório)
11.2. Espécies de procedimentos disciplinares: Processo Administrativo Disciplinar (rito sumário/rito ordinário).
Há contradição aparente na LC 416/2010, quando prevê o rito sumário para penas de advertência e censura
(disposições preliminares, art. 204, I) e para penas de advertência, censura e suspensão até 45 dias (disposição
especiais, art. 214).
11.3. Sistema de controle interno sobre as decisões disciplinares e aplicação de penalidade: 3.1. Planilha anual
de gerenciamento de rotina: a Corregedoria possui planilha de gerenciamento de rotina, arquivada
eletronicamente, na qual são anotadas manualmente as ciências, tomadas pelo Corregedor, de decisões
proferidas em processos disciplinares, cujo julgamento compete originariamente, nos termos da Lei Orgânica do
MP/MT (artigos 16, XV, b; 192; 233; 236 e seguintes, dentre outros, LCE 416/2010) ao Procurador-Geral de Justiça
ou ao Colégio de Procuradores de Justiça, em grau de recurso, cabendo à Corregedoria-Geral providenciar o
arquivamento dos feitos com as anotações de praxe e baixas de estilo.
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3.2. Anotação das punições nos assentos funcionais dos membros: compete ao Departamento de Gestão de
Pessoas (DGP) anotar no assentamento funcional dos membros ministeriais as aplicações das penalidades,
providenciando-se a publicação em diário oficial, exceto nos casos de imposição de pena de advertência ou
censura (artigos 201 e 202, da LCE 416/2010). Via de regra a autoridade que aplicou a sanção disciplinar
encaminha ao DGP para as anotações cabíveis e, somente após, os autos são remetidos à Corregedoria, para
arquivamento. A Corregedoria-Geral, por sua vez, mantém um prontuário paralelo, salvo em meio digital,
anotado manualmente, para agilização do trabalho interno e fiscalizar, informalmente, o trabalho do DGP. Do
indeferimento de instauração de procedimentos disciplinares, não cabe recurso. Da decisão absolutória também
não cabe recurso. A CGMP já solicitou modificação da legislação, mas não obteve êxito (GEDOC n.º 001823001/2015).
11.4. Procedimentos Disciplinares analisados:
A equipe de correição analisou os seguintes procedimentos disciplinares colocados à disposição:
A equipe entendeu por especificar melhor as constatações realizadas no seguinte procedimento:
1 – Número de registro e classe:
Protocolo 000078-024/2016
Data da instauração:
17/10/2016
Sugestão de providências da CN: Considerando-se a gravidade dos fatos noticiados, afigura-se relevante a
instauração de reclamação disciplinar no âmbito da Corregedoria Nacional. Importante, ademais, analisar
em conjunto, também, os autos nº GEDOC 000022-024/2015.

2 – Número de registro e classe:
Protocolo 000019-024/2016
Data da instauração:
28/03/2016
Sugestão de providências da CN: Considerando a notícia de que o juiz titular da 1ª Vara Criminal de
Rondonópolis, Dr. Wladimir Perri, vem transmitindo audiências criminais ao vivo pela internet (por meio do
aplicativo periscope) promove-se pelo encaminhamento do cópia dos autos à Corregedoria Nacional de
Justiça para as providências que entender cabíveis.

3 – Número de registro e classe:

Protocolo 000090-024/2016

Data da instauração:
02 de dezembro de 2016
Principais andamentos processuais:
Sugestão de providências da CN: Tendo em conta que a notícia de supostos atrasos significantes na
tramitação dos feitos extrajudiciais da Promotoria de Barra do Bugre, afigura-se relevante a instauração de
reclamação disciplinar no âmbito da Corregedoria Nacional para acompanhamento da questão.

4 – Número de registro e classe:

Protocolo/Pedido de Explicação
nº 000037-024/2016

Objeto: Procedimento deflagrado por conta de 525 feitos em atraso por mais de 90 dias. Após justificativa
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do membro do MP interessado em relação à demora na manifestação, foi expedida Portaria nº 317/2016
(designando outros 07 membros para auxiliar na regularização do serviço). Entretanto, o procedimento foi
arquivado sem que houvesse a correção de todos os feitos em atraso, conforme despacho do CorregedorGeral (fl. 193)
Sugestão de providências da CN: Necessidade de recomendar a correção de todas as irregularidades
concernentes aos procedimentos antes do arquivamento do acompanhamento disciplinar.

5 – Número de registro e classe:

Protocolo/Reclamação
Disciplinar nº 000014-024/2016
Objeto: Reclamação disciplinar fundada na alegação de falta de zelo e presteza no exercício do cargo de
Procurador de Justiça (“parecer desconexo à realidade – fl. 205). Apesar da constatação de erro grave,
houve o arquivamento pela Corregedoria-Geral sob a alegação de ínfimo potencial ofensivo, falibilidade
humana e independência funcional.
Data da instauração:
17/03/2016
Sugestão de providências da CN: Necessidade de instaurar reclamação disciplinar para análise da situação
pela Corregedoria Nacional.

6 – Número de registro e classe:

Protocolo/Pedido de
Compensação nº 003841001/2016
Objeto: Pedido de compensação de dias trabalhados em final de semana, apreciados pela CorregedoriaGeral por força do Ato 39/2015/PGJ/CNMP.
Data da instauração:
13/07/2016
Constatações: Atividade atípica da Corregedoria-Geral, decidindo questão administrativa atinente à chefia
da instituição.

7 – Número de registro e classe:

Protocolo/Sindicância nº
000067-024/2016
Objeto: Apuração disciplinar decorrente de violência praticada por membro do MP contra ex-mulher.
Arquivamento da sindicância sob argumento de que, a despeito de constatadas as agressões (físicas e
verbais), os fatos ficaram restritos à órbita familiar. Entretanto, há denúncia, oferecida perante o Tribunal
de Justiça, com pedido do Ministério Público para recebimento da denúncia em 17/10/2016 (artigo 129,
parágrafo 9º, do Código Penal)
Data da instauração:
01/08/2016
Sugestão de providências da CN: Necessidade de instaurar reclamação disciplinar para avaliação da
Corregedoria Nacional

8 – Número de registro e classe:

Protocolo/Expediente nº
000074-024/2016
Objeto: Notícia de demora excessiva em investigação criminal que ocasionou prescrição de crimes
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praticados por advogada (estelionato e apropriação indébita). Referida autora dos delitos, segundo
comunicação inicial, foi excluída dos quadros da OAB, mas ocupa função de oficial de gabinete junto à 15ª
Promotoria Criminal de Cuiabá.
Data da instauração:
15/09/2016
Sugestão de providências da CN: Necessidade de instauração de reclamação disciplinar para avaliar
omissão dos membros do Ministério Público para as prescrições, bem como eventual controle
administrativo concernente à contratação de servidor excluído dos quadros da OAB

11.5. Observações:
1. Os prazos prescricionais são fixados em 02 anos, exceto aqueles com reflexos criminais (artigo 100 da
LOMPMT).
2. Boa organização da tramitação dos procedimentos no âmbito da Corregedoria-Geral:
2.1. Procedimentos com portaria inicial que delimitam o objeto da investigação;
2.2. Atos procedimentais sem registros de paralisação indevida;
2.3. Anotações na capa dos autos sobre prazo prescricional em cumprimento de determinações da Resolução nº
68/2011 do CNMP;
2.4. Fundamentação das decisões bastante minuciosas; 2.5. Notificações à parte interessada sobre as decisões
de arquivamento.
3. Os objeto de investigação estão centrados, rotineiramente, em fatos de menor gravidade.
4. Demais procedimentos analisados sem necessidade de observações: 4.1. Autos nº 000038-024/2016: ciência
de recomendação do CNMP; 4.2. Autos nº 000039-024/2016: apuração de omissão na condução de
investigações; 4.3. Autos nº 000008-024/2016: apuração de parcialidade em processo de interdição; 4.5. Autos
nº 000629-001/2016: procedimento instaurado para aperfeiçoar sistema de promoções e remoções por
merecimento, visando contratação de consultoria especializada (solicitação feita pela CGMP à PGJ); 4.6. Autos
nº 000031-024/2016: procedimento instaurado para apuração de inércia na condução de investigação; 4.7.
Autos nº 000035-024/2016: procedimento para a implementação da Resolução nº 136/2016/CNMP; 4.8. Autos
nº 000057-024/2016: procedimento para cumprimento de ato emanado do CNMP; 4.9. Autos nº 000063024/2016: sindicância que apurou excesso na rede facebook (arquivamento confirmado no CNMP); 4.10. Autos
nº 000064-024/2016: sindicância que apurou notícia de assédio moral; 4.11. Autos nº 000079-024/2016:
sindicância que apurou possível abuso em projeto de conscientização eleitoral; 4.12. Autos nº 000087024/2016: apuração de excesso na linguagem em ofício a Vara Judicial; 4.13. Autos nº 000089-024/2016: recusa
a atendimento ao público; 4.14. Autos nº 000076-024/2016: atendimento ao público com suposta humilhação
da parte; 4.15. Autos nº 000040-024/2015: suposto excesso de linguagem em petição.

12. Estágio Probatório
Forma do acompanhamento (físico ou eletrônico): Físico e eletrônico. Os relatórios parciais (semestrais) são
realizados, enviados e armazenados na forma eletrônica. Os termos de correição são realizados e registrados
em ata física. O Ato Normativo nº 026/2013 – CGMP regulamenta o Estágio Probatório.
2. Periodicidade do acompanhamento e da resposta: Semestral, nos termos do Ato Normativo nº 026/2013
– CGMP.
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3. Atribuição de conceitos: Sim
4. Avaliação psicológica ou psiquiátrica dos membros em estágio probatório: Não.
5. Correição pessoal dos membros em estágio probatório: Sim
6. Acompanhamento da participação dos membros em estágio probatório em Plenários do Tribunal do Júri:
Durante curso de formação, promotores em estágio probatório coadjuvam em plenário os Promotores do Júri
em Cuiabá.
7. Controle de causas suspensivas de vitaliciamento: Sim
8. Procedimento para impugnação ao vitaliciamento (fluxo): FASE 1: PROPOSITURA
a) Corregedor apresenta ao CSMP relatório circunstanciado (2 meses antes do término do biênio), ou
pedido excepcional durante o estágio probatório, para o não vitaliciamento;
b) Membro do CSMP impugna proposta de vitaliciamento, feita pela Corregedoria, até 15 dias após o
recebimento do relatório circunstanciado (art. 92, §2º, LC 416/2010)
FASE 2: SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO FUNCIONAL (nos termos do art. 92, §1º, da LC 416/2010)
Suspensão do exercício funcional do membro em estágio probatório até definitivo julgamento, pelo
Conselho Superior, do pedido da Corregedoria para não vitaliciamento.
FASE 3: OITIVA DO IMPUGNADO (no prazo de 10 dias), DEFESA PRÉVIA e PEDIDO DE PROVAS (no prazo de 5
dias), nos termos do art. 93, da LC 416/2010.
FASE 4: INSTRUÇÃO
FASE 5: ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo de 10 dias.
FASE 6: DECISÃO DO CSMP SOBRE O VITALICIAMENTO (prazo de 60 dias, por maioria absoluta).
FASE 7: RECURSO DO CORREGEDOR, DO MEMBRO DO CSMP QUE FEZ IMPUGNAÇÃO OU DO INTERESSADO,
AO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA (art. 37, XIV, 93, §§ 4º, 6º e 7º), no prazo de 10 dias.
FASE 8: DECISÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA (no prazo de 30 dias)
FASE 9: TRÂNSITO EM JULGADO
FASE 10: VITALICIAMENTO OU NÃO VITALICIAMENTO
9. Exame dos procedimentos de acompanhamento do estágio probatório: Sim
10. Participação da Corregedoria-Geral no curso de formação dos membros: Sim
São trinta e cinco (35) membros em estágio probatório. O quadro total de membros do Ministério Público é
duzentos e quarenta e sete (247): duzentos e quinze (215) Promotores de Justiça e trinta e um (31) Procuradores
de Justiça, vale dizer: cerca de doze por cento (14%) do quadro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
encontra-se em estágio probatório.
A Lei Complementar n.° 410/2010, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
trata do estágio probatório no Capítulo IV – “Do vitaliciamento” – mais especificamente nos artigos 91 “usque”
95. 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 examinados pelos Órgãos da Administração Superior do Ministério
Público para fins de vitaliciamento” (artigo 91, “caput”). A avaliação de que trata este artigo será feita levando-se
em conta os critérios de promoção por merecimento (artigo 91, § 1°). Durante o biênio de prova, o membro do
Ministério Público remeterá à Corregedoria-Geral o seu programa de trabalho e deverá atender às solicitações do
órgão (artigo 91, § 2°). Dois meses antes de decorrido o biênio, o Corregedor-Geral remeterá aos integrantes do
Conselho Superior e do Colégio de Procuradores de Justiça relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e
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funcional dos Promotores de Justiça Substitutos, concluindo, fundamentadamente, pelo vitaliciamento ou não
(artigo 92, “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 92, § 1°). Os
membros do Conselho Superior e do Colégio de Procuradores poderão impugnar, no prazo de quinze dias, a
contar do recebimento do relatório do Corregedor-Geral, por escrito e motivadamente, a proposta de
vitaliciamento (artigo 92, § 2°). O Corregedor-Geral, excepcionalmente, poderá propor ao Conselho Superior o
não-vitaliciamento de Promotor Substituto antes do prazo nele previsto (artigo 92, § 3°). Se o Corregedor-Geral
for desfavorável ao vitaliciamento ou houver impugnação, o Conselho Superior ouvirá o impugnado no prazo de
10 (dez) dias, que poderá requerer defesa prévia e requerer prova nos 05 (cinco) dias seguintes, pessoalmente ou
por procurador (artigo 93, “caput”). Durante a instrução e antes das provas de defesa, poderão ser produzidas
também provas eventualmente requeridas pelo Corregedor-Geral ou o autor da impugnação (artigo 93, § 1°).
Encerrada a instrução, o interessado terá vista dos autos, para alegações finais, pelo prazo de 10 (dez) dias (artigo
93, § 2°). Na primeira reunião ordinária subsequente, o Conselho Superior decidirá pela maioria absoluta dos
seus membros (artigo 93, § 3°). Da decisão contrária ao vitaliciamento, caberá recurso do interessado ao Colégio
de Procuradores, no prazo de 10 (dez) dias contados da sua intimação, que será processado na forma do seu
Regimento Interno (artigo 93 § 4°). A intimação do interessado e de seu procurador, quando houver, será pessoal
ou, justificadamente, publicada no Diário Oficial do Estado (artigo 93, § 5°). Da decisão favorável ao
vitaliciamento que contrariar o relatório do Corregedor-Geral, caberá recurso deste ao Colégio de Procuradores
(artigo 93, § 6°). O Conselho Superior terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para decidir sobre o não
vitaliciamento e o Colégio de Procuradores 30 (trinta) dias para decidir eventual recurso (artigo 94, “caput”).
Durante a tramitação do procedimento de impugnação, o membro do Ministério Público perceberá subsídio
integral e contará, para todos os efeitos, o tempo de afastamento funcional na hipótese de ser vitaliciado (artigo
94, § 1°). Transitada em julgado a decisão desfavorável ao vitaliciamento, o Promotor de Justiça será exonerado
por ato do Procurador-Geral de Justiça (artigo 94, § 2°). Eventual titularização ou promoção no curso de estágio
probatório não importa confirmação antecipada na carreira (artigo 95).
São considerados como efetivo exercício, para todos os efeitos legais, exceto para vitaliciamento, os dias em que
o membro do Ministério Público estiver afastado de suas funções em razão de: a) licenças, b) férias, c) período de
trânsito, d) convocação para serviços obrigatórios, e) disponibilidade remunerada, f) prisão provisória da qual não
resulte processo ou sentença condenatória transitada em julgado, g) outras hipóteses previstas em lei (artigo
126, incisos, da Lei n.° 416/2010).
O Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, por seu turno, regulamenta o estágio
probatório dos membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Consta do referido ato normativo:
“Com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias à data limite para o vitaliciamento, o Corregedor-Geral
remeterá aos integrantes do Conselho Superior e do Colégio de Procuradores relatório circunstanciado sobre a
atuação pessoal e funcional dos Promotores de Justiça Substitutos, concluindo, fundamentadamente, pelo
vitaliciamento ou não” (artigo 40, “caput”). Se a conclusão do relatório for contra o vitaliciamento, suspende-se,
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até definitivo julgamento, o exercício funcional do membro do Ministério Público em estágio probatório (artigo
40, § 1°). Os membros do Conselho Superior e do Colégio de Procuradores poderão impugnar, no prazo de 15
(quinze) dias, a contar do recebimento do relatório do Corregedor-Geral, por escrito e motivadamente, a
proposta de vitaliciamento (artigo 40, § 2°). O Corregedor-Geral, excepcionalmente, poderá propor ao Conselho
Superior do Ministério Público o não vitaliciamento de Promotor de Justiça Substituto antes do prazo nele
previsto (artigo 40, § 3°). Se o Corregedor-Geral for desfavorável ao vitaliciamento ou houver impugnação, o
Conselho Superior ouvirá o impugnado no prazo de 10 (dez) dias, que poderá apresentar defesa prévia e requerer
provas nos 05 (cinco) dias seguintes, pessoalmente ou por procurador (artigo 41, “caput”). Durante a instrução e
antes das provas de defesa, poderão ser produzidas também provas eventualmente requeridas pelo CorregedorGeral ou autor da impugnação (artigo 41, § 1°). Encerrada a instrução, o interessado terá vista dos autos para
alegações finais, pelo prazo de 10 (dez) dias (artigo 41, § 2°). Na primeira reunião ordinária subsequente, o
Conselho Superior decidirá pelo voto da maioria absoluta dos seus membros (artigo 41, § 3°). Da decisão
contrária ao vitaliciamento, caberá recurso do interessado ao Colégio de Procuradores, no prazo de 10 (dez) dias
contados da sua intimação, que será processado na forma do seu Regimento Interno (artigo 41, § 4°). A intimação
do interessado e de seu procurador, quando houver, será pessoal ou, justificadamente, publicada no Diário Oficial
do Estado (artigo 41, § 5°). Da decisão favorável ao vitaliciamento que contrariar o relatório do Corregedor-Geral,
caberá recurso deste ao Colégio de Procuradores (artigo 41, § 6°). O Conselho Superior terá o prazo máximo de
60 (sessenta) dias para decidir sobre o não vitaliciamento (artigo 42).
O Ato n.° 26/2013-CGMP, por fim, regulamenta o Estágio Probatório dos Promotores de Justiça Substitutos do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Diz o ato normativo em questão: “O estágio probatório tem a
duração de 02 (dois) anos; inicia-se no dia da entrada do Promotor de Justiça Substituto em exercício nas funções
do cargo e termina no dia em que se completar o biênio de efetivo serviço prestado à Instituição” (artigo 2°,
“caput”). A Corregedoria-Geral organizará os assentamentos relativos às atividades funcionais dos Promotores de
Justiça em estágio probatório, os quais conterão: a) os seus dados pessoais; b) a sua classificação no concurso de
ingresso, nota de aprovação por disciplina e cópia do seu exame psicotécnico; c) as informações colhidas na fase
de informação do concurso; d) informações relacionadas à sua conduta pública e privada e das atividades
funcionais; e) o acervo de suas manifestações judiciais e extrajudiciais (artigo 4°, incisos). As atividades funcionais
do Promotor de Justiça Substituto no período do estágio probatório serão acompanhadas e avaliadas por meio de
inspeções, correições, análise direta de trabalhos registrados no Sistema Oficial de Informações, relatórios de
gestão com indicadores de resultado, fichas de avaliação feita pelos Procuradores de Justiça e outras informações
recebidas pelo órgão correcional, quanto aos aspectos moral, pessoal e profissional (artigo 5°, “caput”). A
Corregedoria-Geral encaminhará aos Procuradores de Justiça, no prazo de dez dias do mês em que o Promotor de
Justiça Substituto entrar em exercício, formulário de avaliação, no qual consta os principais aspectos a serem
observados, além das informações julgadas oportunas pelo avaliador (artigo 6°, “caput”). Os Procuradores de
Justiça emitirão conceitos por níveis sobre os trabalhos judiciais e extrajudiciais (inquéritos civis e procedimentos
preparatórios), encaminhando os formulários à Corregedoria-Geral até o dia 30 (trinta) do mês anterior a cada
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semestre (artigo 6°, parágrafo único). A Corregedoria-Geral, pelos seus Corregedores e Promotores de Justiça
Auxiliares, orientará os Promotores de Justiça em estágio probatório, dirimindo as dúvidas e recomendando as
providências necessárias ou convenientes ao adequado desempenho das funções de seu cargo (artigo 7°,
“caput”). A Corregedoria-Geral produzirá, semestralmente, e encaminhará aos membros do Conselho Superior
do Ministério Público e ao Colégio de Procuradores, relatório individualizado quanto à conduta e às atividades
dos Promotores de Justiça Substitutos em estágio probatório, por meio de pesquisas no Sistema de Informações
Oficiais (SIMP), dentre outras fontes, analisando: I – a qualidade dos trabalhos judiciais e extrajudiciais realizados,
com atenção a: a) adequação da fundamentação jurídica; b) correção gramatical; c) coerência; d) clareza; e)
precisão e f) método de organização do trabalho; II – o cumprimento dos prazos legais e regulamentares; III –
regularidade da instauração e condução dos procedimentos extrajudiciais; IV – o cumprimento das metas
institucionais; V – a evolução de planos de ação; VI – indicadores dos produtos (artigo 7°, § 1°, incisos). O mesmo
relatório será remetido ao Promotor de Justiça Substituto em estágio probatório, para que tome conhecimento
dos conceitos aplicados e quais deficiências verificadas, para a devida correção (artigo 7°, § 2°). O CorregedorGeral, de ofício ou a requerimento do Conselho Superior ou do Colégio de Procuradores de Justiça, poderá
instaurar procedimento de acompanhamento individual e diário, com emissão de relatório mensal, caso o
Promotor de Justiça em estágio probatório obtenha, no semestre, três ou mais conceitos regulares (artigo 7°, §
3°). A Corregedoria-Geral poderá convocar o Promotor de Justiça Substituto em estágio probatório, para reuniões
individuais ou coletivas para orientações quanto à atuação funcional (artigo 7°, § 4°). Dois meses antes do fim do
biênio, o Corregedor-Geral remeterá aos integrantes do Conselho Superior do Ministério Público e do Colégio de
Procuradores de Justiça relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional do Promotor de Justiça
Substituto, concluindo, fundamentadamente, por seu vitaliciamento ou não, em atenção aos seguintes requisitos:
I – idoneidade moral, no âmbito pessoal e profissional; II – conduta pública e privada compatível com a dignidade
de suas funções; III – o zelo pelo prestígio da Justiça, respeito aos membros do Ministério Público, Magistrados,
Advogados e Servidores; IV – o zelo e a probidade no desempenho de suas funções; V – a eficiência, eficácia,
pontualidade e assiduidade no desempenho das funções; VI – a qualidade dos trabalhos jurídicos; VIIcumprimento de metas, planos de trabalho e programas institucionais; VIII – contribuição à melhoria dos serviços
da Instituição e da Promotoria de Justiça (artigo 8°, incisos). A qualquer tempo, durante o período do estágio
probatório, o Corregedor-Geral poderá propor ao Conselho Superior, mediante relatório circunstanciado, o
desligamento do Promotor de Justiça Substituto (artigo 9°). Os Promotores de Justiça Substitutos serão
correcionados anualmente, sem prejuízo do disposto presente capítulo (artigo 10).
No relatório circunstanciado, a Corregedoria-Geral leva a efeito exame das peças encaminhadas, atividades
extrajudiciais, aperfeiçoamento funcional, dentre outros itens. A título de ilustração, transcreve-se a conclusão do
terceiro relatório circunstanciado, datado de 18.01.2017, relativo à Doutora Mariana Batizoco Silva, titular da 1ª
Promotoria de Justiça de Araputanga, em exercício a partir de 07.08.2015, a saber:

“Dessa forma, na esteira do mandamento contido no artigo 7°, §§ 1° e 2°, do Ato n.° 026/2013-
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CGMP, que regulamentou a Lei Complementar n.° 416/2010, conclui-se o terceiro relatório parcial
do estágio probatório da Promotora de Justiça Substituta Mariana Batizoco Silva, registrando ser
necessário prosseguir nas averiguações, dentro do prazo legal, para aferir, no momento oportuno,
se preenche os requisitos para o exercício do cargo e permanência vitalícia na carreira.”

São dois Promotores de Justiça que assessoram o Corregedor-Geral. Há a figura, também, do Corregedor-Geral
Adjunto, que atua nos impedimentos do Corregedor-Geral e em atividades delegadas por este, em especial nas
correições.
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. No estágio de adaptação, o Promotor de Justiça Substituto participa de
uma sessão de Plenário assistida.
Há no histórico do Ministério Público do Estado de Mato Grosso dois casos de não vitaliciamento (Doutores Jorge
Balbino e Rodrigo Alexandre de Paula Moreira Duarte). Há avaliação psicológica apenas por ocasião do certame
ingresso. Há prévio Curso de Adaptação, Orientação e Preparação dos Promotores de Justiça em Estágio
Probatório. No referido curso, a Corregedoria-Geral tem, juntamente com o CEAF, papel de protagonista,
elaborando a grade de trabalho.

Observações/Sugestões:

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

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Considerando a grande extensão territorial do Estado de Mato Grosso, será aumentada a
quantidade de Júris a serem realizados pelo promotor recém nomeado, durante o curso de formação, além de que,
anualmente, durante as correições ordinárias, serão verificados os feitos e os resultados dos Júris realizados nas
comarcas para as quais forem designados.

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

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Solicitou-se, por meio do ofício nº 133/2017-CGMP, que o Procurador Geral de Justiça
adote as providências para o atendimento da recomendação

13. Correições e Inspeções
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A disciplina da atividade fiscalizatória dos membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso encontra
referência na Lei Complementar n.° 416/2010, no capítulo que trata das “Da Fiscalização da Atividade Funcional e
da Conduta dos Membros do Ministério Público” (Capítulo I). Reza o artigo 179, incisos, do referido diploma legal
que a atividade funcional dos membros do Ministério Público está sujeita a: a) fiscalização permanente, b)
inspeção ou vistoria, c) correição ordinária e d) correição extraordinária. Consta ainda, que qualquer pessoa
poderá reclamar ao Corregedor-Geral do Ministério Público sobre abusos, erros, omissões ou conduta
incompatível dos membros do Ministério Público (§ 1° do artigo 179).
A fiscalização permanente será procedida pelos Procuradores de Justiça ao examinar os autos judiciais ou
extrajudiciais em que devam oficiar (artigo 180, “caput”). O Corregedor-Geral do Ministério Público, de ofício ou
à vista das informações enviadas pelos Procuradores de Justiça, quando for o caso, fará aos Promotores de
Justiça, oralmente ou por escrito, em caráter reservado, as recomendações ou observações que julgar cabíveis,
dando-lhes ciência dos elogios e mandando consignar em seus assentamentos as anotações pertinentes
(parágrafo único do artigo 180).
As vistorias serão realizadas em caráter informal pelo Corregedor-Geral do Ministério Público ou por seus
assessores, aplicando-se, no que couber, o parágrafo único do artigo 180 desta lei (“caput” do artigo 181).
A correição ordinária será efetuada pessoalmente pelo Corregedor-Geral do Ministério Público ou delegatário,
visando: a) a regularidade do serviço; b) a eficiência e a pontualidade no exercício das funções; c) o cumprimento
das obrigações legais, bem como das determinações da Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria-Geral; d)
a integração comunitária do titular do órgão e sua participação em reuniões, palestras, audiências públicas e
vistorias; e) a sua contribuição para consecução dos objetivos definidos pela Administração Superior do
Ministério Público (artigo 182, incisos).
A correição extraordinária será realizada, pessoalmente, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público ou
delegatário, de ofício, por recomendação do Procurador-Geral de Justiça ou dos demais órgãos de Administração
Superior do Ministério Público para a imediata apuração de: a) abusos, erros ou omissões que incompatibilizem o
membro do Ministério Público com o exercício do cargo ou função; b) atos que comprometam o prestígio ou a
dignidade da Instituição; c) descumprimento do dever funcional ou procedimento incorreto (artigo 183, incisos).
Das correições realizadas, o Corregedor-Geral elaborará relatório circunstanciado, mencionando os fatos
observados, as providências adotadas e propondo as de caráter disciplinar ou administrativo que excedam de
suas atribuições, bem como informando sobre os aspectos éticos, intelectuais e funcionais da pessoa fiscalizada
(artigo 184, “caput”). O relatório da correição extraordinária será levado ao conhecimento do órgão da
Administração Superior que a tenha recomendado (parágrafo único do artigo 184).
Com base nas observações feitas nas correições, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá baixar
instruções aos Promotores de Justiça (artigo 185).
Sempre que em correição ou vistoria se verificar a violação dos deveres impostos aos membros do Ministério
Público, o Corregedor-Geral tomará notas reservadas do que coligir no exame dos autos, livros, papéis e das
informações que obtiver e instaurará o procedimento disciplinar adequado (artigo 186).
A atividade funcional dos Procuradores de Justiça será fiscalizada por meio de correições nas Procuradorias de
Justiça (artigo 187).
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O Corregedor-Geral, por recomendação do Colégio de Procuradores, poderá realizar inspeções nas Procuradorias
de Justiça (artigo 188). Para o trabalho de inspeção nas Procuradorias de Justiça, o Corregedor-Geral será
acompanhado por uma Comissão formada por 03 (três) Procuradores de Justiça de sua indicação, referendada
pelo Colégio de Procuradores (artigo 188, parágrafo único). A inspeção dirá respeito somente à regularidade
administrativa dos serviços, distribuição e devolução dos processos, assiduidade e qualidade dos trabalhos
desenvolvidos, da qual o Corregedor-Geral do Ministério Público elaborará relatório a ser remetido ao Colégio de
Procuradores (artigo 189).
Foram realizadas as seguintes inspeções/correições: ano de 2015: 90 (noventa) correições nos cargos das
Promotorias de Justiça. No ano de 2016, 127 (cento e vinte) cargos da Promotoria de Justiça e da Procuradoria de
Justiça foram correicionados.
Em relatório de correição ordinária, datado de 09.05.2016, examinado ao concreto – no 2° cargo da Promotoria
de Justiça Cível de Sorriso, titulado pelo Doutor Márcio Florestan Berestinas –, foram lançadas as seguintes
observações:
“Jurisdicionam na Comarca seis magistrados. A Comarca conta com cinco Varas Cíveis e duas Varas
Criminais. A atuação da Promotoria comporta o Município de Sorriso, além dos Distritos de Primaverinha e
Ipiranga do Norte. A Promotoria reúne as seguintes atribuições: família, infância e juventude, registros
públicos, falência, recuperação judicial e usucapião. O Dr. Maurício em demandas judiciais e extrajudiciais
que envolvem a proteção de direitos individuais e coletivos de crianças e adolescentes
(cidadania/saúde/educação).
O Doutor Márcio atua na Comarca desde o mês de setembro de 2015.
A Promotoria possui um carro oficial. O quadro de serventuários é qualificado, no entanto, o Dr. Márcio
considera importante que o MPE/MT atenda Resolução do CNMP que versa sobre a criação de equipe
multidisciplinar nas Promotorias da Infância.
A rotina da Promotoria está integrada no sistema eletrônico de tramitação processual (Apolo e Projudi).
O prédio da sede é novo, mas não conta com monitoramento eletrônico e cerca elétrica.
A segurança é terceirizada e cumpre jornada em período integral.
O Promotor realizou três audiências públicas no auditório da Promotoria de Justiça.
O Promotor realizou as visitas periódicas na instituição de acolhimento ‘Nosso Lar’ (crianças e
adolescentes) e já enviou os relatórios à COGER/CNMP.
A Promotoria possui planilha de controle e acompanhamento das ações civis públicas.
A Promotoria não apresenta feitos judiciais, em gabinete, com prazo superior a cinco dias.
A Promotoria de Justiça não apresenta feitos extrajudiciais com prazos extrapolados.
O Doutor Márcio lançou quatro Projetos na área da Infância e Juventude (MPEDUC, Formar para Socializar,
Justiças da Escola – aprendizado para a cidadania, Reconstruindo Sorrisos – por uma infância livre da
alienação parental). Os trabalhos estão sendo desenvolvidos em parceria com o Poder Judiciário,
Universidade de Cuiabá – Campus Sorriso, SENAI e Igreja Batista. Todos os projetos estão formalizados em
Procedimentos Administrativos inaugurados por portaria e lançados no SIMP.
O Doutor Márcio registra que vem realizando palestras nas escolas públicas, bem como, uma vez por mês
(sábado) atende menores com problemas disciplinares nas escolas públicas.
O Doutor Márcio faz registrar que a destinação de mais de uma impressora para atender os Promotores
Cíveis otimizaria os serviços.”
É certo que foram objeto de correição todos os cargos da Procuradoria de Justiça. Ocorre que tais correições
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foram limitadas no seu campo de cognição, com exame preponderante da regularidade administrativa dos
serviços de distribuição e devolução de processos. Assim, partindo-se da premissa de que o Conselho Nacional
do Ministério Público não estabelece distinção ontológica entre os cargos das Promotorias de Justiça e os cargos
da Procuradoria de Justiça (e nem a Lei Complementar n.° 416/2010), 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. Aliás, em relação a este último tópico –
adequação do número de processos recebidos –, manifestações dos Procuradores de Justiça no cível declinando
da intervenção, para efeitos de estatísticos e de distribuição, não deverão ser computados como pareceres. Tal
práxis gera injustificado desequilíbrio na distribuição dos processos
Recomendações:
Recomenda-se, partindo-se da premissa de que o Conselho Nacional do Ministério Público não estabelece
distinção ontológica entre os cargos das Promotorias de Justiça e os cargos da Procuradoria de Justiça, a
renovação das correições nos cargos desta última – Procuradoria de Justiça –, levando-se a efeito, além do exame
da regularidade administrativa dos serviços de distribuição e devolução de processos, análise qualitativa dos
trabalhos produzidos e adequação do número de processos recebidos.
Recomenda-se, para fins estatísticos e de distribuição, que as manifestações dos Procuradores de Justiça no cível
declinando da intervenção no processo não deverão ser computadas como pareceres.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Solicitou-se ao Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação a inserção do
movimento ”manifestação pela não intervenção do Ministério Público” no sistema de registros eletrônicos utilizado pelo
Ministério Público de Mato Grosso (denominado SIMP – Sistema Integrado do Ministério Público). A partir da implementação
dessa medida, que separará as manifestações pela não intervenção das manifestações de mérito nos diversos feitos, será
solicitado ao Procurador Geral de Justiça a implementação da recomendação.

14. Resoluções do CNMP
14.1. Controle Externo da Atividade Policial (Res. nº 20/CNMP): O controle e conferência dos relatórios
encaminhados pelos membros no Sistema de Resoluções do CNMP são feitos pelas servidoras Juliana da Silva
Grando e May de Oliveira Costa nos seguintes termos: a) Antes de vencido o prazo é encaminhado e-mail
alertando as datas de entrega dos relatórios; b) Vencido o prazo, são conferidos os relatórios, validados aqueles
que estão corretos e devolvidos, para correção, aqueles que não se encontrem conforme as instruções do CNMP;
c) No caso de atraso, entra-se em contato com o promotor de justiça responsável, mediante ligação telefônica,
para o suprimento da falha; d) Em caso de recalcitrância, encaminha-se e-mail alertando das medidas
disciplinares cabíveis no caso de não se prestar as informações requisitadas pelo CNMP. No MT existem 159 DP's
cadastradas, 10 unidades de perícia criminal e 13 unidades médico-legal. Em consulta ao sistema, constatou-se
que não há pendências de 2015 e 2016. Também existem 54 unidades militares. Não há pendências.
14.2. Interceptação telefônica (Res. nº 36/CNMP): Os dados lançados pelos membros na INTRANET – RIT são
extraídos pelas servidoras Juliana da Silva Grando e May de Oliveira Costa e lançados no Sistema CNMP-IND,
mensalmente. Existe um banner no portal da Corregedoria para acesso rápido ao relatório.
14.3. Cronograma de inspeções e correições (Res. nº 149/CNMP):
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CORREGEDOR-GERAL DO MP-MT

CORREGEDOR ADJUNTO DO MP-MT
E PROMOTORES ASSESSORES
FEVEREIRO
Promotorias de Justiça de Alta Floresta:
1ª Cível - LUCIANO MARTINS DA SILVA
2ª Cível - GUILHERME IGNÁCIO DE OLIVEIRA
1ª Criminal - CARLOS EDUARDO PACIANOTTO
2ª Criminal - DANIEL CARVALHO MARIANO
Promotoria de Justiça de Guarantã do Norte:
1ª Criminal - TEREZA DE ASSIS FERNANDES (ESTÁGIO
PROBATÓRIO)
Promotoria de Justiça de Matupá:
1ª Criminal – FELIPE AUGUSTO R. OLIVEIRA (ESTÁGIO
PROBATÓRIO)
Promotoria de Justiça de Peixoto de Azevedo:
1ª Cível/Criminal - DANIELE CREMA DA ROCHA
Promotoria de Justiça de Juscimeira:
1ª Criminal – ADALBERTO FERREIRA DE SOUZA
(ESTÁGIO PROBATÓRIO)
Promotoria de Justiça de Dom Aquino:
1ª Criminal – ADALBERTO FERREIRA DE SOUZA
(ESTÁGIO PROBATÓRIO)
Promotoria de Justiça de Itiquira:
1ª Criminal – LUDMILLA EVELIN F. S. CARDOSO
(ESTÁGIO PROBATÓRIO)
Promotoria de Justiça de Poconé:
1ª Criminal - FERNANDA ALBERTON (ESTÁGIO
PROBATÓRIO)

MARÇO

Promotorias de Justiça de Chapada dos Guimarães :
1ª Cível - LEANDRO VOLOCHKO
1ª Criminal - TAIANA CASTRILLON DIONELLO
MARÇO
Promotoria de Justiça de Nova Canaã do Norte:
1ª Criminal - LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB FILHO
(ESTÁGIO PROBATÓRIO)
Promotorias de Justiça de Colíder:
1ª Cível - WASHINGTON EDUARDO BORRÉRE
1ª Criminal - EULALIA NATALIA SILVA MELOS
Promotoria de Justiça de Itaúba:
1ª Criminal – LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB FILHO
(ESTÁGIO PROBATÓRIO)
Promotoria de Justiça de Terra Nova do Norte:
1ª Criminal – HERBERT DIAS FERREIRA (ESTÁGIO
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CORREGEDOR-GERAL DO MP-MT

CORREGEDOR ADJUNTO DO MP-MT
E PROMOTORES ASSESSORES
PROBATÓRIO)
Promotoria de Justiça de Marcelândia:
1ª Criminal – MATHEUS PAVÃO DE OLIVEIRA(ESTÁGIO
PROBATÓRIO)
Promotoria de Justiça de Cláudia:
1ª Criminal – LUANE RODRIGUES BOMFIM (ESTÁGIO
PROBATÓRIO)
Promotoria de Justiça de Feliz Natal:
1ª Criminal – MARCELO MANTOVANNI BEATO (ESTÁGIO
PROBATÓRIO)
Promotoria de Justiça de Vera:
1ª Criminal – MARCELO MANTOVANNI BEATO (ESTÁGIO
PROBATÓRIO)
Promotoria de Justiça de Tapurah:
1ª Criminal – PAULO JOSÉ JAROSISKI (ESTÁGIO
PROBATÓRIO)
Promotoria de Justiça de Tabaporã:
1ª Criminal - MARCELO RODRIGUES SILVA (ESTÁGIO
PROBATÓRIO)
Promotoria de Justiça de Porto dos Gaúchos:
1ª Criminal - MARCELO RODRIGUES SILVA (ESTÁGIO
PROBATÓRIO)
Promotorias de Justiça de Sinop:
1ª Cível – MARISE RABAIOLI SOUZA
2ª Cível - NILTON CÉSAR PADOVAN
3ª Cível - POMPÍLIO PAULO AZEVEDO SILVA NETO
4ª Cível - AUDREY THOMAZ ILITY
1ª Criminal - CARLOS HENRIQUE RICHTER
2ª Criminal - PEDRO DA SILVA FIGUEIREDO JÚNIOR
3ª Criminal - THIAGO HENRIQUE CRUZ ANGELINI
4ª Criminal - LUIZ GUSTAVO MENDES DE MAIO

ABRIL
ABRIL
Promotorias de Justiça de Cuiabá:
Promotoria de Justiça de Porto Esperidião:
7ª Criminal – FÂNIA HELENA OLIVEIRA DE AMORIM
1ª Criminal – KAREN REGINA OKUBARA (ESTÁGIO
8ª Criminal – ADRIANO AUGUSTO STREICHER DE SOUZA PROBATÓRIO)
17ª Criminal - MÁRCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN Promotorias de Justiça de Vila Bela da Santíssima
19ª Criminal - REINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA Trindade/ Pontes e Lacerda
FILHO
1ª Criminal - REGIANE SOARES AGUIAR (ESTÁGIO
18ª Criminal – AMARILDO C. FACHONE
PROBATÓRIO)
Promotorias de Justiça de Pontes e Lacerda:
1ª Cível - PAULO ALEXANDRE ALBA COLUCCI
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Promotorias de Justiça de Várzea Grande:
1ª Criminal - MILTON PEREIRA MERQUÍADES
2ª Criminal - MARCELO MALVEZZI
3ª Criminal - JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO
4ª Criminal - VIVIEN THOMAZ ILITY
5ª Criminal - MAURO PODEROSO DE SOUZA
6ª Criminal - REGILAINE MAGALI BERNARDI CREPALDI

CORREGEDOR ADJUNTO DO MP-MT
E PROMOTORES ASSESSORES
1ª Criminal - FREDERICO CÉSAR B. RIBEIRO
Promotoria de Justiça de Jauru:
1ª Criminal – DANIEL LUIZ DOS SANTOS (ESTÁGIO
PROBATÓRIO)
Promotoria de Justiça de Araputanga:
1ª Criminal – MARIANA BATIZOCO SILVA (ESTÁGIO
PROBATÓRIO)
Promotoria de Justiça de São José dos IV Marcos:
1ª Criminal – CARINA SFREDO DALMOLIN (ESTÁGIO
PROBATÓRIO)

Promotoria de Justiça de Rio Branco:
1ª Criminal – TESSALINE LUCIANA H. SANTOS (ESTÁGIO
PROBATÓRIO)
MAIO
MAIO
Promotorias de Justiça de Cuiabá:
Promotorias de Justiça de Juína:
14ª Cível – JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA
1ª Cível – ITÂMARA GUIMARÃES ROSÁRIO PINHEIRO
18ª Cível – ROGÉRIO BRAVIN DE SOUZA
1ª Criminal- DANNILO PRETTI VIEIRA
19ª Cível - LUCIANO ANDRÉ VIRUEL MARTINEZ
Promotoria de Justiça de Brasnorte:
1ª Criminal - VINICIUS GAHYVA MARTINS
1ª Criminal - ALEXANDRE BALAS (ESTÁGIO
2ª Criminal - JAIME ROMAQUELLI
PROBATÓRIO)
Promotoria de Justiça de Sapezal:
1ª Criminal - RAFAEL MARINELLO (ESTÁGIO
PROBATÓRIO)
Promotorias de Justiça de Cuiabá:
Promotoria de Justiça de Alto Garças:
10ª Criminal - JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR 1ª Criminal – RHYZEA LÚCIA CAVALCANTI DE MORAIS
13ª Criminal – ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA
(ESTÁGIO PROBATÓRIO)
34ª Cível – SALETE MARIA BÚFALO PODEROSO
Promotorias de Justiça de Alto Araguaia:
25ª Criminal - ANTÔNIO ALEXANDRE DA SILVA
1ª Civel - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
20ª Criminal – ROOSEVELT PEREIRA CURSINE
1ª Criminal - RODRIGO RIBEIRO DOMINGUES
23ª Criminal - RICARDO ALEXANDRE SOARES VIEIRA Promotoria de Justiça de Alto Taquari:
MARQUES
1ª Criminal – MARCELO LINHARES FERREIRA (ESTÁGIO
PROBATÓRIO)
Promotorias de Justiça de Diamantino:
1ª Cível – ENAILE LAURA NUNES DA SILVA
2ª Cível – DANIEL BALAN ZAPPIA
1ª Criminal – GILEADE PEREIRA SOUZA MAIA

JUNHO
Promotoria de Justiça de Cuiabá:
15ª Cível – ANA LUIZA ÁVILA PETERLINI SOUZA
16ª Cível – JOELSON DE CAMPOS MACIEL
17ª Cível – GERSON NATALÍCIO BARBOSA
29ª Cível – CARLOS EDUARDO SILVA

Promotoria de Justiça de São José do Rio Claro:
1ª Criminal - LUIZ FERNANDO ROSSI PIPINO
JUNHO
Promotorias de Justiça de Primavera do Leste:
1ª Cível - SÍLVIO RODRIGUES ALESSI JÚNIOR
2ª Cível - ANA CRISTINA OLIVEIRA RIBEIRO DE
MEDEIROS
1ª Criminal - FABÍOLA FUZINATTO VALANDRO
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CORREGEDOR ADJUNTO DO MP-MT
E PROMOTORES ASSESSORES
2ª Criminal - ADRIANO ROBERTO ALVES
3ª Criminal - NAYARA ROMAN MARIANO SCOLFARO
Promotorias de Justiça de Paranatinga:
1ª Criminal - SOLANGE LINHARES BARBOSA
Promotoria de Justiça de Poxoréu:
1ª Criminal - NAYARA ROMAN MARIANO SCOLFARO

Promotoria de Justiça de Cuiabá:
Promotorias de Justiça de Mirassol D'Oeste:
10ª Cível - TIAGO DE SOUSA AFONSO DA SILVA
1ª Criminal - LEONARDO MORAES GONÇALVES
27ª Criminal - DUCILEI MARIA SOARES RIBEIRO 1ª Cível - FÁBIO PAULO DA COSTA LATORRACA
AMBRÓSIO
Promotorias de Justiça de Cáceres:
Promotorias de Justiça de Várzea Grande:
1ª Cível - Dr. DOUGLAS LINGIARDI STRACHICINI
7ª Criminal - JOSÉ MARIANO DE ALMEIDA NETO
2ª Cível - LIANE AMÉLIA CHAVES
9ª Criminal - LUCIANO FREIRIA DE OLIVEIRA
3ª Cível - RINALDO RIBEIRO DE ALMEIDA SEGUNDO
4ª Cível - KLEDSON DIONYSIO DE OLIVEIRA
Promotoria de Justiça Especializada da Bacia
Hidrográfica do Alto Paraguai - LIANE AMÉLIA CHAVES
1ª Criminal - ANA LUÍZA BARBOSA DA CUNHA
2ª Criminal - MARCELO LUCINDO ARAÚJO
3ª Criminal - AUGUSTO LOPES SANTOS
AGOSTO
AGOSTO
Promotoria de Justiça de Cuiabá:
Promotoria de Justiça de Aripuanã:
PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE BACIA 1ª Criminal – LUIS ALEXANDRE L. LENTISCO
HIDROGRÁFICA DE CUIABÁ - MARIA FERNANDA (ESTÁGIO PROBATÓRIO)
CORRÊA DA COSTA
Promotoria de Justiça de Colniza:
21ª Criminal – MARCELLE RODRIGUES DA COSTA E FARIA 1ª Criminal – WILLIAN OGUIDO OGAMA
6ª Cível - . EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS
(ESTÁGIO PROBATÓRIO)
7ª Cível - ALEXANDRE DE MATOS GUEDES
Promotoria de Justiça de Cotriguaçu:
8ª Cível - MIGUEL SLHESSARENKO JÚNIOR
1ª Criminal – CLAUDIO ANGELO C. GONZAGA
(ESTÁGIO PROBATÓRIO)
Promotoria de Justiça de Apiacás:
1ª Criminal – JOÃO MARCOS DE PAULA ALVES
(ESTÁGIO PROBATÓRIO)
Promotoria de Justiça de Nova Monte Verde:
1ª Criminal – JOÃO MARCOS DE PAULA ALVES
(ESTÁGIO PROBATÓRIO)

Centro de Apoio Operacional (CAOP)– SÉRGIO SILVA
COSTA

Promotorias de Justiça de Rondonópolis:
1ª Cível – JOANA MARIA BORTONI NINIS
2ª Cível - WAGNER ANTÔNIO CAMILO
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF) 3ª Cível - ADALTO JOSÉ DE OLIVEIRA
– CÉSAR DANILO RIBEIRO DE NOVAIS
4ª Cível - ARI MADEIRA COSTA
5ª Cível - IVONETE BERNARDES OLIVEIRA LOPES
6ª Cível – MARCELO CAETANO VACCHIANO
1ª Criminal – JORGE PAULO DAMANTE PEREIRA
2ª Criminal - ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA
3ª Criminal - PATRICIA ELEUTÉRIO CAMPOS
4ª Criminal – AUGUSTO CEZAR FUZARO
5ª Criminal – REINALDO ANTÔNIO VESSANI FILHO
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SETEMBRO

CORREGEDOR ADJUNTO DO MP-MT
E PROMOTORES ASSESSORES
6ª Criminal - CÉSAR DANILO RIBEIRO DE NOVAIS
7ª Criminal - RODRIGO FONSECA COSTA
Promotoria de Justiça Especializada da Bacia
Hidrográfica do São Lourenço - MARCELO CAETANO
VACCHIANO
Promotoria de Justiça de Guiratinga:
1ª Criminal - GRASIELLE BEATRIZ GALVÃO
SETEMBRO
Promotoria de Justiça de Vila Rica:
1ª Criminal – CYNTHIA QUAGLIO G. ANTUNES e
EDUARDO ANTONIO FERREIRA ZAQUE
(ESTÁGIO PROBATÓRIO)
Promotoria de Justiça de Porto Alegre do Norte:
1ª Criminal – REBECA SANTANA RÊGO e FÁBIO
ROGÉRIO F. S. S PINHEIRO
(ESTÁGIO PROBATÓRIO)
Promotoria de Justiça de São Félix do Araguaia:
1ª Criminal – EMANUEL F. ESCALANTE RIBEIRO e
NATALIA GUIMARÃES FERREIRA
(ESTÁGIO PROBATÓRIO)
Promotoria de Justiça de Querência:
1ª Criminal – GRAZIELLA SALINA FERRARI
(ESTÁGIO PROBATÓRIO)
Promotoria de Justiça de Ribeirão Cascalheira:
1ª Criminal – JOÃO RIBEIRO DA MOTA
(ESTÁGIO PROBATÓRIO)
Promotoria de Justiça de Campinápolis:
1ª Criminal – ELTON OLIVEIRA AMARAL
(ESTÁGIO PROBATÓRIO)
Promotoria de Justiça de Novo São Joaquim:
1ª Criminal – ELTON OLIVEIRA AMARAL
(ESTÁGIO PROBATÓRIO)
Promotorias de Justiça de Barra do Garças:
1ª Cível - PAULO HENRIQUE AMARAL MOTTA
2ª Cível - NATHALIA CAROL MANZANO MAGNANI
3ª Cível - MARCOS BRANT GAMBIER COSTA
1ª Criminal - WDISON LUIZ FRANCO MENDES
2ª Criminal - LUCIANA ROCHA ABRÃO DAVID
3ª Criminal - HELLEN ULIAM KURIKI

14.4. Inspeções em estabelecimentos prisionais (Res. nº 56/CNMP): O controle e conferência dos relatórios
encaminhados pelos membros no SIP- CNMP são feitos pelas servidoras Juliana da Silva Grando e May de Oliveira
Costa nos seguintes termos: a) Antes de vencido o prazo é encaminhado e-mail alertando as datas de entrega dos
relatórios; b) Vencido o prazo, são conferidos os relatórios, validados aqueles que estão corretos e devolvidos,
para correção, aqueles que não se encontrem conforme as instruções do CNMP; c) No caso de atraso, entra-se
em contato com o promotor de justiça responsável, mediante ligação telefônica, para o suprimento da falha; d)
Em caso de recalcitrância, encaminha-se e-mail alertando das medidas disciplinares cabíveis no caso de não se
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prestar as informações requisitadas pelo CNMP. Existem 54 estabelecimentos prisionais no MT. Em consulta ao
sistema, verificou-se que não há inconsistências.
14.5. Fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade
(Res. nº 67/CNMP): O controle e conferência dos relatórios encaminhados pelos membros no Sistema de
Resoluções do CNMP são feitos pelas servidoras Juliana da Silva Grando e May de Oliveira Costa nos seguintes
termos: a) Antes de vencido o prazo é encaminhado e-mail alertando para as datas de entrega dos relatórios; b)
Vencido o prazo, são conferidos os relatórios, validados aqueles que estão corretos e devolvidos, para correção,
aqueles que não se encontrem conforme as instruções do CNMP; c) No caso de atraso, entra-se em contato com
o promotor de justiça responsável, mediante ligação telefônica, para o suprimento da falha; d) Em caso de
recalcitrância, encaminha-se e-mail alertando das medidas disciplinares cabíveis no caso de não se prestar as
informações requisitadas pelo CNMP. Atualmente, existem 6 unidades de internação e nenhuma de
semiliberdade (existia uma em Cuiabá, mas foi desativada). Em consulta ao sistema, verificou-se que não há
pendências.
14.6. Indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares (Res. nº 68/CNMP): Os
termos e prazos prescricionais dos procedimentos disciplinares são controlados nos seguintes termos:
Os termos e prazos prescricionais dos procedimentos disciplinares são controlados nos seguintes termos: a)
Todos os procedimentos têm os prazos prescricionais devidamente registrados eletronicamente na plataforma do
Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar (SNI-ND), do Conselho Nacional do Ministério Público,
em atendimento às Resoluções nº 68 e 136, do CNMP; b) Os termos e prazos prescricionais são inseridos,
manualmente, nas etiquetas das capas dos autos de todos os procedimentos disciplinares; c) A Corregedoria
demandou ao Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) o desenvolvimento de ferramenta para inserção,
no sistema eletrônico utilizado pela CGMP/MT, dos prazos prescricionais dos procedimentos de natureza
disciplinar, estando essa providência em andamento. Enquanto não concluída a tarefa pelo DTI, a Corregedoria
local utiliza-se dos dados registrados nas capas dos feitos e no SNI-ND.
14.7. Correição dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (Res. nº 71/CNMP): O
controle e conferência dos relatórios encaminhados pelos membros no Sistema de Resoluções do CNMP são
feitos pelas servidoras Juliana da Silva Grando e May de Oliveira Costa nos seguintes termos:
O controle e conferência dos relatórios encaminhados pelos membros no Sistema de Resoluções do CNMP são
feitos pelas servidoras Juliana da Silva Grando e May de Oliveira Costa nos seguintes termos: a) Antes de vencido
o prazo é encaminhado e-mail alertando para as datas de entrega dos relatórios; b) Vencido o prazo, são
conferidos os relatórios, validados aqueles que estão corretos e devolvidos, para correção, aqueles que não se
encontrem conforme as instruções do CNMP; c) No caso de atraso, entra-se em contato com o promotor de
justiça responsável, mediante ligação telefônica, para o suprimento da falha; d) Em caso de recalcitrância,
encaminha-se e-mail alertando das medidas disciplinares cabíveis no caso de não se prestar as informações
requisitadas pelo CNMP. Existem 81 unidades de acolhimento institucional e 2 de acolhimento familiar. Em
consulta ao sistema, verificou-se que não existem pendências. Havia 8 formulários gerados indevidamente com
solicitação de exclusão. Após a constatação, a Corregedoria manteve contato telefônico com os Promotores de
Justiça e os formulários foram excluídos.
14.8. Controle do exercício do magistério (Res. nº 73/CNMP):
Nome do
membro

Carga horária
semanal

Município de
lotação

Instituição de
ensino /
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Horário

O membro
leciona fora

Se sim possui
autorização
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município
Antonio
Sérgio
Cordeiro
Piedade

8 horas

do município
de lotação?

Cuiabá-MT

UFMT

Segunda: 21 as Não
22:30
19 as 22:30
quinta-feira:
19 as 22:30

Cuiabá-MT

Grupo
Educacional
Poliensino /
Cuiabá-MT.

3horas na
sexta-feira
(período
noturno).
4horas no
sábado
(período
matutino).

Caio Márcio 18 horas por
Cuiabá-MT
Loureiro
módulo
Obs: foram
ministrados três
módulos em
Curso de
Especialização em
Direito Processual
Civil

Fundação
Escola Superior
do Ministério
Público

20-21/05
Sim
26-27/08
18-19/11
sextafeira:18h30 às
23h15.
sábado: 08h00
às 12h45min –
14h00 às
18h45.

Frederico
César
Batista
Ribeiro

PMMT
(Disciplina de
Noções de
Processo Penal
- Curso de
Formação de
Praças da
PMMT)
Não há vínculo
efetivo com a
instituição

Variável
Não
(as aulas foram
ministradas em
horários
diversos, de
acordo com a
disponibilidade
do membro
ministerial)

Allan Sidney 7 horas.
do Ó Souza
Obs: Foram
ministradas
apenas 7 horas.

2 horas
Pontes e
aproximadamente Lacerda-MT
(Total da carga
horária: 30 hrs)

Não.

Luiz Alberto 40 horas aulas
Esteves
Scaloppe

Cuiabá/MT

Universidade
Fedeal de
Mato Grosso

manhã de
não
quarta-feira e
noite de quarta
feira

Daniel
Carvalho
Mariano

Alta
Floresta/MT

IENOMAT –
FADAF/Alta
Floresta/MT

Terças e
Quintas, das
19h às 22h45.

08 horas

(art. 2º, § 1º)?

Prejudicado

Sim

Sim, há 30
anos

Não

14.9. Cadastro Nacional de Membros (Res. nº 78/CNMP): Os dados foram inseridos e enviados ao CNMP através
de webservice. Em consulta ao sistema realizada durante a correição, constatou-se que os dados estão
atualizados. Cita-se como exemplo a inativação por aposentadoria de um membro ocorrida no dia 19/02/17.
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14.10. Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar (Res. Nº 136/CNMP): Todos os procedimentos
de natureza disciplinar são lançados no SNI-ND. Atualmente, estão ativos 3 RD's. O andamento é atualizado pelo
órgão da Administração Superior que o praticou. Existem alguns procedimentos (pedido de providências) que não
têm natureza disciplinar e não são lançados no SNI-ND. Já existe uma demanda da CG ao DTI para que implante a
tabela unificada de corregedoria (Of. 533/2016-CGMP/MT, de 03/08/16).

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: Existe um sistema de registro dos assentamentos funcionais administrado pela
Secretaria de Administração (PROTEUS). A corregedoria atualmente não tem acesso a consulta ampla dos
assentamentos. Já houve solicitação da corregedoria ao PGJ para viabilizar referido acesso (Of. 03/2016/COGER,
de 12/01/2016).
16.2. Expedição de atos, portarias e recomendações: Sim
16.3. Controle de estagiários: Não tem atribuições.
16.4. Controle disciplinar de servidores: Não tem atribuições.
16.5. Manifestações nas autorizações de residência fora da comarca: A corregedoria manifesta-se previamente
nos termos do Ato 76/2008-PGJ e Res. 26/2007 do CNMP.
16.6. Movimentação de quadro: Por meio de atos e portarias.
16.7. Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº 74/CNMP: o DTI
passou a prestar as informações automaticamente, a partir de 2016.
16.8. Relatório anual da Corregedoria-Geral: Em atendimento ao Inciso II, Artigo 37, Lei Complementar nº
416/2010, o Corregedor apresenta ao PGJ e CPJ, em fevereiro.
16.9. Outras atividades exercidas pela Corregedoria-Geral: Análise quanto aos pedidos de afastamentos, por
delegação do Procurador Geral – Portaria nº 335/2011 – PGJ.
16.10. Dados Complementares:
1.

Sugestões dos membros da Corregedoria-Geral: Nenhuma
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2. Experiências inovadoras: A corregedoria está desenvolvendo uma ação-piloto de gerenciamento do
estoque de procedimentos extrajudiciais com atraso significativo. Para tanto, foi desenvolvida uma
ferramenta eletrônica que informa em tempo real o estoque de extrajudiciais, incluindo o tempo de
instauração, o estoque de judiciais, incluindo o tempo de carga e a produtividade do membro. Constatada
a existência de atraso significativo (mais de 2 anos de instauração), o membro é instado pela corregedoria
a adotar providências resolutivas no prazo de 90 dias. A ação já foi deflagrada na entrância intermediária.
Na entrância inicial, há a designação de membros para atuar por período determinado coadjuvando o
titular, com a missão específica de resolver a questão.

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 MPMT 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. A Corregedoria participa das reuniões que resultam na definição do planejamento
institucional (disponível no site do Ministério Público de Mato Grosso)1. Por outro lado, especificamente no âmbito da área
fim, de modo geral, o planejamento e respectivo acompanhamento compete, precipuamente, nos termos da Resolução nº
32/2008-CPJ (Artigo 2º, incisos I a VII, além do inciso XII), às Procuradorias de Justiça Especializadas:
Art. 2º São atribuições da Procuradoria de Justiça Especializada em cada área de atuação:
I – Coordenar o planejamento estratégico, as ações para definição de indicadores de resultado, metas e diretrizes do
Ministério Público;
II – Apresentar ao Colégio de Procuradores de Justiça, na primeira reunião ordinária do mês de setembro, Plano de
Trabalho Anual acompanhado da estimativa de despesas com custeio e investimento correspondentes, e acompanhar os
resultados obtidos, na respectiva área de atuação, por meio de análises dos relatórios gerenciais.
III - Elaborar e submeter à decisão do Colégio de Procuradores projetos especiais por demanda setorial específica,
surgida após aprovação do plano de trabalho anual, acompanhado de justificativa fundamentada com demonstração
dos custos totais e estudo do correspondente impacto orçamentário;
IV - Elaborar, com apoio do Centro de Aperfeiçoamento Funcional, e coordenar Programa de Capacitação e Treinamento
para membros e servidores do Ministério Público;
V - Acompanhar Projetos de lei e participar de discussões junto ao Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em
matérias que tenham relevância institucional;
VI - Estimular a atuação dos membros do Ministério Público em temas transversais ou na abordagem de questões
regionalizadas, incentivando a adoção de audiências públicas, campanhas, promocionais, etc;
VII - Elaborar regulamento e estabelecer critérios de julgamento para o concurso de premiação de trabalhos jurídicos e
de práticas consideradas inovadoras e ajustadas ao Planejamento Institucional;
(...)
XII - Recomendar providências e baixar orientações, sem caráter normativo, aos órgãos de
execução;
Além disso, paralelamente a essa atuação geral das Procuradorias Especializadas, a Corregedoria atua pontualmente em
relação à fiscalização do planejamento, no caso de eventual solicitação das Especializadas ou em virtude de constatações
decorrentes da atividade correicional.

1

https://www.mpmt.mp.br/planejamento.php.
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Registre-se, como exemplo dessa fiscalização, estar em andamento uma ação correicional, iniciada no segundo semestre de
2016, que busca o cumprimento efetivo do planejamento institucional, dentre outros aspectos.
Essa ação consiste em, após ter constatado, com base em dados gerenciais extraídos dos registros eletrônicos, haver grande
quantidade de feitos extrajudiciais acumulados e pendentes de resolução em diversas promotorias do Estado, expediu-se 25
(vinte e cinco) ofícios aos promotores com feitos extrajudiciais instaurados há mais de 2 anos, levando em consideração o
planejamento institucional da área mais acumulada (patrimônio público), nos seguintes termos:
Senhor Promotor,
Ao tempo em que a cumprimento, comunico a Vossa Excelência que, após verificação nos registros eletrônicos do SIMP,
infere-se que em sua promotoria existem feitos extrajudiciais, constantes da relação anexa, necessitando de impulso e
conclusão com a maior brevidade possível.
Diante disso, estabelece-se o prazo de 90 (noventa) dias para, dentro das possibilidades, V. Ex' colocar o estoque em dia,
devendo, o quanto antes, concluir as investigações, propondo a medida cabível ou o arquivamento respectivo, a fim de
evitar novas prorrogações de prazo, tomando por base os seguintes critérios de prioridade: a) feitos que se encontrem
há mais tempo na promotoria; b) feitos de maior relevância social; c) feitos referentes à defesa do patrimônio público
(para cumprimento da "Ação 2" do planejamento estratégico da área).

2Existe manifestação da Corregedoria-Geral do MPMT 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. Normalmente, o Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça ouve a manifestação da
Corregedoria antes de submeter a deliberação propostas de instalação de novas promotorias ou distribuição e redistribuição
de atribuições.
A manifestação da Corregedoria, quando solicitada, é baseada em dados do sistema eletrônico do Ministério Público;
quantidade de feitos nas Varas Judiciais atreladas às promotorias em questão; quantidade de juízes ou Varas Judiciais
abrangidas pelas Promotorias sob análise; quantidade de municípios que integram a comarca, assim como a respectiva
receita anual; número de habitantes por promotor; quantidade de servidores do Ministério Público nas unidades em
questão; comparação da quantidade de serviço com outras unidades do Ministério Público; dentre outros esclarecimentos
que se mostrem necessários.
Em relação à estrutura física ou de pessoal das promotorias, a Corregedoria não é, regularmente, consultada pela
Procuradoria Geral de Justiça a respeito. Não obstante, costuma-se consignar observações sobre esse assunto nas
respectivas atas, quando da realização das correições ordinárias.
No que diz respeito às substituições e cumulações, a Corregedoria ordinariamente é consultada e costuma elaborar a
minuta de portaria para o Procurador Geral de Justiça assinar. Essa consulta, no entanto, é célere e informal, via de regra
tomando por base as informações disponíveis no sistema eletrônico do Ministério Público e demais dados disponíveis no
momento.

3– Existe atuação da Corregedoria-Geral do MPMT 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.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. A Corregedoria não costuma influenciar no conteúdo de cursos para membros vitalícios pois,
via de regra, estes são organizados pelas Procuradorias de Justiça Especializadas, cujas atribuições são delineadas na já
referida Resolução nº 38/2008-CPJ.
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Por outro lado, a Corregedoria atua ativamente no curso de formação dos promotores recém nomeados, definindo a maior
parte da grade, após prévio acordo com o Procurador Geral de Justiça de qual será a duração dessa atividade. O último
curso teve a duração de 15 (quinze) dias, tendo abordado as diversas áreas de atuação do Ministério Público Estadual, tais
como patrimônio público, cidadania, meio ambiente, infância e juventude, Júri, feitos cíveis em geral, dentre outros.
Por fim, consigna-se que o Corregedor-Geral do Ministério Público de Mato Grosso é um dos que vota na eleição para diretor
da Fundação Escola Superior do Ministério Público, que é uma unidade educacional vinculada à Associação Mato-grossense
do Ministério Público e foi instituída como entidade de direito privado sem fins lucrativos, sendo reconhecida atualmente
como instituição de utilidade pública municipal, por meio da Lei nº 3.967, de 4 de julho de 2000, e utilidade pública estadual,
por meio da lei 7.392, de 2001. A Fundação Escola costuma contribuir com a Procuradoria Geral de Justiça, eventualmente,
em cursos destinados a membros e servidores do Ministério Público de Mato Grosso.

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 MPMT, 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 MPMT e Corregedoria-Geral.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). A Corregedoria não tem regulamentação própria acerca do processo de
remoção e promoção por merecimento dos membros.
Sempre antes das reuniões que irão deliberar sobre promoções e remoções, a Corregedoria levanta os dados disponíveis no
prontuário dos membros que se submeterão à votação, nos termos do inciso III do artigo 37 da Lei Complementar nº
416/2010.
Dentre as informações prestadas pela Corregedoria ao Conselho Superior estão a produtividade, constante do sistema
eletrônico do Ministério Público, a qual indica, dentre outros dados, a quantidade de denúncias, arquivamentos, petições
iniciais, termos de ajustamento de conduta, recursos, audiências, audiências públicas, sessões do Júri, realizados pelos
concorrentes. Também estão disponíveis as atas de correição ordinária envolvendo os candidatos à promoção ou remoção
por merecimento, dados acerca de eventuais punições disciplinares, cursos e outras informações que constem de seus
registros funcionais.
Os princípios a serem considerados pelo Conselho Superior na apreciação do merecimento estão no art. 98, da Lei
Complementar nº 416/2010:

Art. 98 O merecimento será apurado considerando-se o desempenho funcional do membro do Ministério Público, para o
que o Conselho Superior levará em conta:
I - sua conduta pública e privada e o seu conceito na comarca;
II - sua operosidade e dedicação ao cargo;
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III - sua presteza e segurança nas manifestações processuais;
IV - sua eficiência no desempenho funcional segundo os relatos das áreas de gestão;
V - a intensidade de sua participação no debate das questões institucionais;
VI - o grau de planejamento de suas atividades e o índice de cumprimento das metas estabelecidas;
VII - as referências positivas dos Procuradores de Justiça nas inspeções permanentes;
VIII - a publicação de trabalhos técnicos voltados ao aprimoramento funcional;
IX - os resultados das correições e visitas de inspeção;
X - a quantidade de indicações para promoção ou remoção;
XI - sua frequência, com aproveitamento, durante o exercício funcional, a cursos, treinamentos, visitas e
simpósios oficiais ou reconhecidos, de aperfeiçoamento funcional;
XII - o cuidado com as culturas jurídica e geral, mediante publicação de livros, teses, estudos e artigos
variados, bem como a obtenção de prêmios relacionados com a atividade funcional;
XIII - ter atuado ou estar atuando com eficiência em Promotoria de Justiça de difícil provimento;
XIV - o entrosamento que vier a revelar com a comunidade na busca de soluções para dificuldades setoriais
da coletividade;
XV - a qualidade do atendimento dispensado ao público e do relacionamento mantido com os colegas,
magistrados, advogados e servidores;
XVI - a iniciativa no ajuizamento de ações e no solucionamento de questões mediante termo de ajustamento
de conduta e assemelhados ou solução equiparada;
XVII - o cumprimento dos prazos processuais;
XVIII - o rendimento efetivo que obtiver com a atuação funcional.

Em síntese: a Corregedoria apresenta ao Conselho Superior todas as informações que dispõe acerca da atuação dos
membros do Ministério Público que concorrem à vaga de promoção ou remoção por merecimento, tendo como diretrizes os
princípios expressos no art. 98, da Lei Complementar nº 416/2010.
Por fim, convém anotar que a Corregedoria participou de estudo, constante do GEDOC nº 000629-001/2016 (cópia anexa),
no intuito de aperfeiçoar a colheita e análise dos dados para o fim de avaliar o merecimento, estando sob avaliação do
Departamento de Tecnologia da Informação os meios técnicos para implementação, ao menos parcial, do aprimoramento
em questão.
a - a valorização da atividade finalística do Ministério Público;
A Corregedoria informa todos os dados que tem disponíveis, por ocasião da avaliação do merecimento, nos termos expostos
acima, no intuito de valorizar a atividade finalística do Ministério Público.
Reitere-se, também, que a Corregedoria participou de estudo, constante do GEDOC nº 000629-001/2016 (cópia anexa), no
intuito de aperfeiçoar a colheita e análise dos dados para o fim de avaliar o merecimento, estando sob avaliação do
Departamento de Tecnologia da Informação os meios técnicos para implementação, ao menos parcial, do aprimoramento
em questão.
b - a valorização da proatividade e do engajamento do membro em projetos, atuações e ações estratégicas e voltadas à
obtenção de resultados sociais efetivos;
A proatividade e engajamento do membro em projetos e campanhas é exposta e disponibilizada em campo próprio do site
do Ministério Público de Mato Grosso2, sendo, via de regra, divulgada pela assessoria de imprensa do Ministério Público não
somente a todos os membros, mas também à população em geral.
Atualmente, busca-se o aprimoramento dessa valorização, no âmbito da avaliação do merecimento, com base no que consta
do GEDOC nº 000629-001/2016, conforme referido supra.
2

https://www.mpmt.mp.br/index_int.php?sid=670
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c - a valorização da qualificação acadêmica enquanto elemento potencializador e de interesse ao desempenho das
atividades finalísticas do Ministério Público;
Atualmente existe a esse respeito a Resolução nº 37/2013-CSMP (cópia anexa), que trata dos tipos de cursos realizados por
membros do Ministério Público como informações pertinentes e passíveis de registro nos assentos funcionais, para efeito de
avaliação do merecimento funcional.
Ademais, busca-se o aprimoramento dessa valorização, no âmbito da avaliação do merecimento, com base no que consta do
GEDOC nº 000629-001/2016, conforme mencionado.
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.
A Corregedoria informa todos os dados que tem disponíveis, por ocasião da avaliação do merecimento, nos termos expostos
acima, no intuito de definir 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.
Hodiernamente busca-se o aprimoramento dessa valorização, no âmbito da avaliação do merecimento, com base no que
consta do GEDOC nº 000629-001/2016, já referido.

18. Proposições da Corregedoria Nacional

18.1. Quanto às atribuições e estruturas organizacionais. Considerando o quanto constatado na
correição, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este item.
18.2. Quanto à estrutura de pessoal. Considerando o quanto constatado na correição, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item.
18.3. Quanto à estrutura física. Considerando o quanto constatado na correição, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item.
18.4. Quanto aos sistemas de arquivo. Considerando o quanto constatado na correição, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item.
18.5. Quanto à estrutura de Tecnologia da informação. Considerando o quanto constatado na correição,
desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este item.
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 05 reclamações disciplinares para acompanhamento em virtude da correição realizada.
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18.8. Quanto ao estágio probatório. No que tange às questões relativas ao Estágio Probatório, a
Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de
DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral para que: estabeleça a obrigatoriedade dos Promotores de
Justiça em estágio probatório realizarem trabalhos no Plenário do Tribunal do Júri; expedição de
RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral para que realize o acompanhamento
psicológico/psiquiátrico dos membros em estágio probatório. No prazo de 60 (sessenta) dias a
Corregedoria Nacional será informada das medidas até então adotadas.
18.9. Quanto às Correições e Inspeções. Considerando o quanto constatado, a Corregedoria Nacional
propõe ao Plenário do Conselho Nacional expedir DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral: a) quando
da realização das correições nas Promotorias com atribuição extrajudicial, continue observando: 1) correta
taxonomia; 2) regularidade formal dos procedimentos; 3) tempo transcorrido desde a instauração do
procedimento; 4) resolutividade; 5) ausência de impulso por mais de 120 (cento e vinte dias). b)
considerando que não existe distinção ontológica entre os cargos das Promotorias de Justiça e os cargos
da Procuradoria de Justiça, a renovação das correições nos cargos desta última – Procuradoria de Justiça –,
levando-se a efeito, além do exame da regularidade administrativa dos serviços de distribuição e
devolução de processos, análise qualitativa dos trabalhos produzidos e adequação do número de
processos recebidos; expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral para que observe, para
fins estatísticos e de distribuição, que as manifestações dos Procuradores de Justiça no cível declinando da
intervenção no processo não deverão ser computadas como pareceres. A Corregedoria Nacional deverá
ser comunicada, no prazo de 90 (noventa) dias sobre as providências adotadas.
18.10. Quanto ao controle externo da atividade policial – Resolução nº 20/CNMP. Diante do que foi
constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
18.11. Quanto às interceptações telefônicas – Resolução nº 36/CNMP. - . Diante do que foi constatado,
desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
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. 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.
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18.17. Quanto ao exercício do magistério – Resolução nº 73/CNMP. Diante do que foi constatado,
desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
18.18. Quanto ao Colégio de Procuradores. Foi solicitado, pela equipe de correição da Corregedoria
Nacional do CNMP, cópias das atas das Sessões dos Colegiados em que estavam pautados processos de
natureza disciplinar para verificar se houve ausências injustificadas de Procuradores de Justiça às Sessões
do Colegiado. As atas das Sessões estão sendo analisadas no âmbito da Corregedoria Nacional.
18.19. Quanto aos assentos funcionais. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento
de proposições ao plenário do CNMP.
18.20. Quanto à expedição de atos, portarias e recomendações. Diante do que foi constatado pela Equipe
de correição, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições
ao Plenário do CNMP.
18.21. Quanto ao controle de estagiários. Diante do que foi constatado pela Equipe de correição, a
Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao Plenário do
CNMP.
18.22. Quanto ao controle disciplinar de servidores. Diante do que foi constatado pela Equipe de
correição, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao
Plenário do CNMP.
18.23. Quanto às manifestações nas autorizações de residência fora da comarca. Diante do que foi
constatado pela Equipe de correição, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o
encaminhamento de proposições ao Plenário do CNMP.
18.24. Quanto à movimentação de quadro, designação e substituições. Diante do que foi constatado, a
Corregedoria Nacional propõe ao plenário do CNMP que expeça RECOMENDAÇÃO ao Exmo. ProcuradorGeral de Justiça para que: a) observe, na movimentação do quadro e nas designações, os princípios
constitucionais da eficiência, do interesse público e da finalidade, entre outros exigíveis. Para tanto,
deverá observar critério objetivo de distância entre a Promotoria de Justiça substituída e a substituta, bem
como priorizando na escala de substituição/designações as Promotorias de Justiça mais próximas; b)
opere a movimentação do quadro de forma a não criar o esvaziamento das entrâncias iniciais. Expedir
DETERMINAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça para que: a) não designe, como substituto,
promotor que esteja com acúmulo de serviço, sendo que tal certificação deverá ser fornecida pela
Corregedoria do MPMT.
18.25. Quanto à delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº
74/CNMP. Diante do que foi constatado pela Equipe de correição, a Corregedoria Nacional entende que
não é necessário o encaminhamento de proposições ao Plenário do CNMP.
18.26. Quanto ao relatório anual da Corregedoria. Diante do que foi constatado pela Equipe de correição,
a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao Plenário do
CNMP.
18.27. Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar - Res. Nº 136/CNMP: Desnecessário o
encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.
18.28. Cadastro Nacional de Membros – Res. n.º 78/CNMP - Diante do que foi constatado pela Equipe de
correição, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao
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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 MPMT 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 MPMT em
todas as etapas do planejamento estratégico, em especial o seu efetivo monitoramento; expedir
RECOMENDAÇÃO ao Corregedor-Geral do MPMT 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 MPMT é ouvida nos
procedimentos administrativos relacionados à definição da distribuição e à redistribuição de atribuições, ao
aperfeiçoamento estrutural das Promotorias e aos critérios de substituição ou cumulação de funções,
desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este item.
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 MPMT 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 MPMT que garanta o efetivo fomento de cultura institucional de valorização da
atividade extrajudicial resolutiva propondo ao respectivo CEAF cursos de aperfeiçoamento na temática
sempre com a participação efetiva do próprio órgão. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será
informada das providências adotadas.
18.32. Processo de remoção e promoção por merecimento dos membros. Normativo e critérios. No que
tange aos critérios relativos às promoções por merecimento, Considerando o disposto nos artigos 93 e 129
§ 4º da Constituição Federal; considerando que a Carta de Brasília inaugura compromisso voltado à
resolutividade do Ministério Público Brasileiro na obtenção de produtos sociais úteis e que a consecução
de tal desiderato pressupõe a efetividade de uma política de valorização da atividade finalística, da
proatividade e da qualificação funcional enquanto investimento potencializador de retornos institucionais
dos membros do Ministério Público; considerando que as normativas e práticas institucionais relativas a
aplicação de critérios de merecimento para promoções no âmbito dos Ministérios Públicos é elemento de
natureza estruturante e transversal da política de reconhecimento e, na medida em que definidora de
estímulos e desestímulos, é essencial à perfilização de competências dos membros do Ministério Público
Brasileiro; considerando que eventuais distorções na definição e no julgamento do mérito em promoções
de membros do Ministério Público é tema que merece acurado tratamento institucional, à luz da amplitude
de desdobramentos que tais ocorrências em práticas institucionais ordinárias; considerando que a
Corregedoria do MPMT participou de estudo (GEDOC nº 000629-001/2016) no intuito de aperfeiçoar a
colheita e análise dos dados para o fim de avaliar o merecimento, estando sob avaliação do Departamento
de Tecnologia da Informação os meios técnicos para implementação, ao menos parcial, do aprimoramento
a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público DETERMINAÇÃO
ao Procurador-Geral de Justiça e ao Conselho Superior do MPMT 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,
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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 MPMT uma vez que a
atuação correcional do órgão é célere e objetiva; os procedimentos seguem ótimo fluxo procedimental e os
pronunciamentos são muito bem fundamentados. Como boa prática, registre-se a utilização do SAE Sistema de Análise Estratégica. Referido sistema é uma forma de BI - business intelligence, destinado a
emitir relatórios gerenciais e comparativos para fundamentar tomadas de decisão na modificação de
atribuições, atrasos no serviço, eventuais indeferimento de afastamentos, concurso de remoção e
promoção por merecimento.

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 Mato Grosso 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, 13 de março de 2017.

CLÁUDIO HENRIQUE PORTELA DO REGO
Corregedor Nacional do Ministério Público
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1. Atos Preparatórios da Inspeção
O Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr. Cláudio Henrique Portela do Rego, por meio da Portaria CNMPCN n° 133, de 29 de julho de 2016 instaurou o procedimento de correição nos órgãos de controle disciplinar das
unidades do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, 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 0.00.000.000374/2016-09, para organização dos documentos. A execução
da correição ocorreu conforme seu planejamento e foi realizada nos dias 05 a 06 de setembro de 2016, por um
total de 04 (quatro) membros, a saber: o Procurador de Justiça do MP/RS - Dr. Armando Antônio Lotti, o
Promotor de Justiça do MPDFT - Dr. Luis Gustavo Maia Lima, o Promotor de Justiça do MP/PR - Dr. Rodrigo Leite
Ferreira Cabral, e o Promotor de Justiça do MP/RS - Dr. Adriano Teixeira Kneipp.

2. Atribuições e Estrutura Organizacional da Corregedoria-Geral
A Corregedoria Geral é o Órgão da Administração Superior do Ministério Público encarregado da orientação e
fiscalização das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público, bem como de avaliar o
resultado das atividades de execução das Promotorias e das Procuradorias de Justiça. O Corregedor-Geral do
Ministério Público será eleito pelo Colégio de Procuradores de Justiça, para mandato de 02 (dois) anos, na
primeira quinzena do mês que anteceder o término do mandato, permitida uma recondução, em que se
observará mesmo procedimento.
2.1. Atribuições. Segundo o artigo 18, da Lei Complementar 72, de 18 de janeiro de 1994, 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;
(redação dada pela Lei Complementar nº 145, de 22 de abril de 2010)
II - dirigir e distribuir os serviços da Corregedoria-Geral do Ministério Público; (redação dada pela Lei
Complementar nº 145, de 22 de abril de 2010)
III - superintender a organização dos assentamentos relativos às atividades funcionais e à conduta dos membros
do Ministério Público, coligindo todos os elementos necessários à apreciação de seu merecimento; (redação dada
pela Lei Complementar nº 145, de 22 de abril de 2010)
IV - receber os relatórios resultantes das inspeções permanentes promovidas pelos Procuradores de Justiça e
adotar as providências cabíveis, sempre que forem observadas irregularidades ou atuações dignas de elogio, na
forma prevista nos §§ 1º e 2º do art. 165 desta Lei; (redação dada pela Lei Complementar nº 145, de 22 de abril
de 2010)
V - realizar visitas de inspeção nas Promotorias de Justiça, na forma prevista no art. 166 desta Lei;(redação dada
pela Lei Complementar nº 145, de 22 de abril de 2010)
VI - realizar visitas de inspeção nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório reservado ao Colégio de
Procuradores de Justiça, na forma prevista no art. 167 desta Lei; (redação dada pela Lei Complementar nº 145,
de 22 de abril de 2010)
VII - realizar correições ordinárias nas Promotorias de Justiça, na forma prevista no art. 168 desta Lei; (redação
dada pela Lei Complementar nº 145, de 22 de abril de 2010)
VIII - realizar correições ordinárias nas Procuradorias de Justiça, por autorização ou recomendação do Colégio de
Procuradores de Justiça, para verificação dos deveres funcionais que não possam ser analisados nas visitas de
inspeção, na forma prevista no art. 169 desta Lei; (redação dada pela Lei Complementar nº 145, de 22 de abril de
2010)
IX - realizar correições extraordinárias nas Promotorias de Justiça e nas Procuradorias de Justiça, na forma
prevista no art. 170 desta Lei; (redação dada pela Lei Complementar nº 145, de 22 de abril de 2010)
X - expedir instruções e recomendações aos órgãos de execução, com base nas observações feitas nas inspeções e
correições, sem caráter vinculativo, visando ao aperfeiçoamento dos serviços;(redação dada pela Lei
Complementar nº 145, de 22 de abril de 2010)
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XI - apresentar relatório circunstanciado ao Procurador-Geral de Justiça e aos demais órgãos de Administração
Superior, referentes às correições realizadas, com observância do disposto no art. 172 e seu § 1º desta Lei;
(redação dada pela Lei Complementar nº 145, de 22 de abril de 2010)
XII - receber reclamações de qualquer pessoa do povo sobre abusos, erros, omissões ou conduta incompatível dos
membros do Ministério Público, adotando as providências cabíveis e dando conhecimento de sua deliberação ao
reclamante; (redação dada pela Lei Complementar nº 145, de 22 de abril de 2010)
XIII - elaborar o regulamento do estágio probatório dos membros do Ministério Público e submetê-lo à
apreciação do Conselho Superior do Ministério Público; (redação dada pela Lei Complementar nº 145, de 22 de
abril de 2010)
XIV - acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público; (redação dada pela Lei omplementar
nº 145, de 22 de abril de 2010)
XV - analisar a conduta e os trabalhos dos membros do Ministério Público em estágio probatório, encaminhando
periodicamente ao Conselho Superior do Ministério Público, na forma do regimento interno, relatório
circunstanciado das avaliações efetuadas; (redação dada pela Lei Complementar nº 145, de 22 de abril de 2010)
XVI - propor ao Conselho Superior do Ministério Público, fundamentadamente, o não vitaliciamento do membro
do Ministério Público que não cumprir as condições do estágio probatório; (redação dada pela Lei Complementar
nº 145, de 22 de abril de 2010)
XVII - interpor recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça da decisão de vitaliciamento de Promotor de Justiça
proferida pelo Conselho Superior do Ministério Público, quando houver opinado contrariamente ao
vitaliciamento; (redação dada pela Lei Complementar nº 145, de 22 de abril de 2010)
XVIII - instaurar, de ofício ou por provocação dos demais órgãos de Administração Superior do Ministério Público,
sindicância ou processo disciplinar contra membro da Instituição, presidindo-o na forma desta Lei; (redação dada
pela Lei Complementar nº 145, de 22 de abril de 2010)
XIX - propor ao Procurador-Geral de Justiça o afastamento do indiciado em processo disciplinar; (redação dada
pela Lei Complementar nº 145, de 22 de abril de 2010)
XX - encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça, para decisão, os processos administrativos disciplinares que
instaurar; (redação dada pela Lei Complementar nº 145, de 22 de abril de 2010)
XXI - interpor recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça contra decisão do Procurador-Geral de Justiça que
absolver ou aplicar pena diversa da sugerida pela comissão processante em processo disciplinar instaurado
contra membro do Ministério Público; (redação dada pela Lei Complementar nº 145, de 22 de abril de 2010)
XXII - remeter aos demais órgãos da Administração Superior do Ministério Público as informações necessárias ao
desempenho de suas atribuições; (redação dada pela Lei Complementar nº 145, de 22 de abril de 2010)
XXXIII - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça a proposta orçamentária anual da Corregedoria-Geral do
Ministério Público, a fim de que seja submetida ao Colégio de Procuradores de Justiça como parte integrante da
proposta de orçamento anual do Ministério Público; (redação dada pela Lei Complementar nº 145, de 22 de abril
de 2010)
XXXIV - desempenhar as funções que lhe forem delegadas pelo Procurador-Geral de Justiça;(redação dada pela
Lei Complementar nº 145, de 22 de abril de 2010)
XXXV - substituir o Procurador-Geral de Justiça na forma prevista no art. 6º, § 10, desta Lei;(redação dada pela
Lei Complementar nº 145, de 22 de abril de 2010)
XXXVI - elaborar o regimento interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público e submetê-lo à apreciação do
Colégio de Procuradores de Justiça; (redação dada pela Lei Complementar nº 145, de 22 de abril de 2010)
XXXVII - exercer outras atribuições inerentes ao exercício de seu cargo. (redação dada pela Lei Complementar nº
145, de 22 de abril de 2010)
§ 1º Dos assentamentos funcionais dos membros do Ministério Público de que trata o inciso III deste artigo
deverá constar: (redação dada pela Lei Complementar nº 145, de 22 de abril de 2010)
I - as anotações resultantes de apreciações dos Procuradores de Justiça na inspeção permanente;(redação dada
pela Lei Complementar nº 145, de 22 de abril de 2010)
II - as observações feitas em visitas de inspeção e correições; (redação dada pela Lei Complementar nº 145, de 22
de abril de 2010)
III - outras anotações pertinentes, previstas no regimento interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público.
(redação dada pela Lei Complementar nº 145, de 22 de abril de 2010)
§ 2º Das anotações desabonadoras ou que importem em demérito, a serem lançadas no assentamento funcional,
dar-se-á imediata ciência ao interessado, que poderá apresentar justificativa, no prazo de cinco dias. (redação
dada pela Lei Complementar nº 145, de 22 de abril de 2010)
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§ 3º Se a justificativa não for aceita, o interessado poderá recorrer ao Conselho Superior do Ministério Público, no
prazo de três dias, promovendo-se a imediata anotação na hipótese de desprovimento do recurso. (redação dada
pela Lei Complementar nº 145, de 22 de abril de 2010).
2.2. Regimento Interno. Além da fixação legal das atribuições da Corregedoria-Geral pela LC 72/1994, o órgão
dispõe de Regimento Interno (Ato nº 001/2004/CGMP).
2.3. Estrutura Organizacional. A Corregedoria-Geral está organizada de acordo com o disposto no art. 1º do
Regimento Interno, da seguinte forma:
Art. 1º A Corregedoria-Geral do Ministério Público de Mato Grosso do Sul compreende:
I – Gabinete do Corregedor-Geral;
II – Gabinete do Corregedor-Geral Substituto;
III – Assessoria Especial;
IV – Chefia de Secretaria;
V – Assessoria;
VI – Secretaria.

3. Corregedor-Geral
O Corregedor-Geral do Ministério Público do Mato Grosso do Sul é Procurador de Justiça, Marcos Antônio
Martins Sottoriva, que assumiu o cargo de Corregedor-Geral 15/07/2016; 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 8h00 às 11h00 e das
13h00 às 18h00.

4. Corregedor-Geral Substituto
O Corregedor-Geral Substituto, Procurador de Justiça Aroldo José de Lima, que substitui o Corregedor-Geral
nos seus afastamentos e impedimentos.

5. Promotores Corregedores
5.1. Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos. Titular da 20ª Promotoria de Justiça de Campo Grande. Assumiu
o órgão em 08/04/2013; reside na localidade de lotação; atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento,
não exerce o magistério nem a advocacia, não respondeu ou está respondendo a procedimento administrativo
disciplinar; cumpre expediente diariamente, das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 18h00.
5.2 Reynaldo Hilst Mattar. Titular da 7ª Promotoria de Justiça de Campo Grande. Assumiu o órgão em
18/07/2016; 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 das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 18h00.

6. Estrutura de Pessoal
6.1. Estrutura de pessoal do Órgão: A equipe da Corregedoria-Geral é assim composta:
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Douglas Oldegardo
Cavalheiro dos Santos

Promotor de Justiça e Assessor Especial do
Corregedor

Reynaldo Hilst Mattar

Promotor de Justiça e Assessor Especial do
Corregedor

Anaísa Maria Gimenes
Banhara Feltrin

Assessora Jurídica (Gabinete do Marcos
Antônio Martins Sottoriva)

Andrea Rocha

Assessora Jurídica do Assessor Especial
Reynaldo Hilst Mattar

Anna Carolinne de Freitas
Silva

Assessora Jurídica

Eliane Angelina Simões
Moreira Só e Silva

Técnico I Administrativo

Jorge Charbel Berto
Nasralla

Assessor Jurídico do Assessor Especial
Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos

Luciana Benito Crepaldi

Assessora da Corregedoria

Paulo Roberto da Silva

Técnico I Administrativo

Silvia Roberta de Souza
Taborda Bortot

Técnico I Administrativo

Vanessa Cardoso Gai

Assessora Jurídica

Thaís de Oliveira Carvalho

Thawany Siqueira
Rodrigues

Assessora de Procurador (Gabinete do
Marcos Antônio Martins Sottoriva)
Mirim

7. Estrutura Física
A Corregedoria-Geral está situada no prédio da Procuradoria-Geral de Justiça, dispondo de: 1 sala privativa para
o Corregedor-Geral; 1 sala para a Assessoria Especial I; 1 sala para a Assessoria Especial II; 2 salas de apoios que
acomodam os servidores; 1 sala de recepção e 1 sala destinada ao arquivo. Cada membro e servidor possui sua
própria estação de trabalho equipada com computador e dois monitores e impressora, e uma impressora
multifuncional que atende toda Corregedoria.
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8. Sistemas de Arquivo
Sistemas de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos). Os documentos endereçados à CorregedoriaGeral são protocolados no Sistema SAJ/MP. O Protocolo Geral da Procuradoria-Geral de Justiça chama-se
Sistema Notes, onde recebem numeração e são encaminhados para apreciação do Corregedor-Geral. Após
cumpridas as providências ali determinadas, são arquivados na própria Corregedoria em pastas próprias
(suspensas ou A-Z), por prazo estabelecido na Resolução nº 04/PGJ-2013, de 25/2/13, que dispõe sobre a
classificação e a tabela de temporalidade dos documentos no âmbito do Ministério Público.
Os procedimentos (Consulta, Inspeções, Correições, Reclamação, Sindicância e Processo Administrativo
Disciplinar) são arquivados na própria Corregedoria, pelo prazo de 40 anos, conforme estabelecido na
Resolução nº 04/PGJ-2013, de 25/2/13.
Em agosto de 2015, foi implantado na Corregedoria o sistema SAJ/MP, sendo que até o final do ano de 2015
os procedimentos eram virtuais e físicos e a partir de 2016 os procedimentos são somente virtuais, arquivados
no próprio sistema.

9. Estrutura de Tecnologia da Informação
Estrutura de Tecnologia da Informação: A Corregedoria-Geral conta com os seguintes sistemas: CIC, WCIP,
SAP1 e SIMPES SU. Todos adequados às tabelas unificadas do CNMP.
CIC - Sistema de Controle de Inquéritos Civis, no qual são cadastrados todos os procedimentos internos da
Promotoria de Justiça (Inquéritos Civis, Procedimentos Preparatórios, Procedimentos Administrativos e
também a Notícia de Fato, que não é considerada procedimento).
WCIP (ou CIP) - No sistema de Controle de Inquéritos Policiais – WCIP ou apenas CIP, podem ser cadastrados
Inquéritos Policiais, Termo Circunstanciado de Ocorrência, Comunicações de Flagrante, Atos Infracionais e
Procedimento de Investigatório Criminal.
SAP1 - Sistema de Acompanhamento Processual de 1ª instância, no qual são cadastrados todos os processos e
procedimentos judiciais, ou seja, todos os atos do Promotor de Justiça junto ao Poder Judiciário.
SIMPES Unificado SU (Sistema de Produtividade e Estatística) - foi criado para buscar as informações
cadastradas nos outros sistemas e transformá-las em dados estatísticos de produtividade, controle de entrada
e baixa de procedimentos.
Em 2015, a Procuradoria-Geral de Justiça começou a implantar nas Promotorias de Justiça o sistema
denominado SAJ/MP (Sistema de Automação da Justiça/Ministério Público).
A Corregedoria-Geral passou a adotar tal sistema em agosto de 2015, com a virtualização dos processos e
procedimentos em trâmite no órgão correicional. O PGJ trabalha com o SAJ/MP, mas os órgãos colegiados
ainda não. O Colégio de Procuradores ainda não dispõe do SAJ/MP, havendo a necessidade de imprimir os
procedimentos disciplinares que tramitaram em meio digital quando houver recurso.
Atualmente, o SAJ/MP foi implantado em 14 comarcas, das 54 existentes. O Poder Judiciário já implantou o
SAJ em todas as comarcas. A Corregedoria do MP tem acesso ao SAJ estatística do Poder Judiciário, embora
não seja muito utilizado.
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Como o SAJ/MP ainda não gera um relatório completo que atenda a Res. 74 do CNMP, a Corregedoria utiliza a
ferramenta Click View, BI que extrai os dados dos demais sistemas e consolida em um único relatório.
Chegaram a ter problemas com os dados no MP Um Retrato por causa desta situação (alguns campos
apareceram zerados). Ainda não há previsão para que o SAJ/MP gere um relatório totalmente compatível com
a Res. 74 do CNMP.
Recomendação: O Procurador-Geral de Justiça deverá priorizar a implantação do SAJ/MP nos órgãos
colegiados, em especial no Colégio de Procuradores.

10. Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional
Artigos 168 e 169 da Lei Complementar n. 72/94 (LOMP/MS) e artigos 19 a 26 do Regimento Interno da
Corregedoria-Geral.
Está em estudo a atualização do Regimento Interno da Corregedoria-Geral do MPMS.

11. Procedimentos Disciplinares

11.1. Espécies de procedimentos investigatórios prévios: Reclamação (art. 164, § 2º da LC n. 72/94, com as
alterações conferidas pela LC 145/2010).
11.2. Espécies de procedimentos disciplinares: Reclamação (art. 164, § 2º da LC n. 72/94, com as alterações
conferidas pela LC 145/2010), Sindicância (art. 191 e SS da LC n. 72/94, com as alterações conferidas pela LC
145/2010) e Procedimento Administrativo Disciplinar (art. 194 e SS da LC n. 72/94, com as alterações conferidas
pela LC 145/2010).
11.3. Sistema de controle interno sobre as decisões disciplinares e aplicação de penalidade: Contra decisão do
Corregedor-Geral que determinar o arquivamento da reclamação caberá recurso ao Conselho Superior do
Ministério Público, mas não há previsão legal contra decisão pela abertura de sindicância ou processo
administrativo disciplinar. O Corregedor-Geral tem atribuição para aplicar as penas de advertência e censura no
bojo de uma sindicância e ao Procurador-Geral, além da advertência e censura, compete aplicar as demais
penalidades previstas no artigo 177 da LC n. 72/94, que são: suspensão, cassação da disponibilidade remunerada
e demissão. Das decisões condenatórias proferidas pelo Corregedor ou pelo Procurador-Geral cabe recurso ao
Colégio de Procuradores de Justiça. Ao Conselho Superior do Ministério Público compete processar e julgar os
processos de remoção compulsória (artigo 71, II, da LC nº 72/94). Foi apresentada uma minuta de resolução do
regimento interno já aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça (atualmente em fase de revisão da
redação pelo decano do MP/MS), na qual constam prazos para a tramitação dos recursos em matéria disciplinar
(arts. 77 a 90 da minuta).
11.4. Procedimentos Disciplinares analisados:
A equipe de inspeção analisou diversos procedimentos disciplinares colocados à disposição e, entendeu por
especificar melhor as constatações realizadas nos seguintes procedimentos:
1 – Número de registro e classe:

SINDICÂNCIA N.
10.2015.00000019-005/2015
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Objeto: (procedimento correlato 10/041/CGMP/2014-reclamacao que antecedeu a abertura da sindicância
–– promotor suscitou conflito positivo de atribuições para processar uma ACP cujo objeto era fraude em
concurso da SEFAZ (fato muito noticiado na imprensa de MS). Ocorre que, após se tornar o promotor
natural para o feito, em curtíssimo tempo (não usual para seu estilo de trabalho) manifestou-se pela
extinção da ação, o que causou perplexidade ao Judiciário e ao MP – Sindicância arquivada por ausência de
provas (independência funcional), mas com recomendação para que o promotor sempre adote a mesma
agilidade nos seus feitos – notícia de 3/6/14 – Sindicância instaurada em 25/5/15, após processamento de
RD.
Data da instauração:
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Instauração de Correição Extraordinária

2 – Número de registro e classe:

SINDICÂNCIA 10/063/CGMP/14

Objeto: (falta de cumprimento de dever legal) - sindicância arquivada em razão de heterodoxa decisão do
TJMS em MS que suspendeu o tramite da referida sindicância. Pendente de recursos especial e
extraordinário – o promotor alegou que a CG estava violando sua independência funcional quando de
inspeção realizada em sua promotoria, argumento acatado pelo TJMS –
Data da instauração:
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: - Instauração de Correição Extraordinária.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Quanto a Sindicância nº 10/063/CGMP/2015 – SAJ/MP 10.2015.00000053-5, no
qual sugere a instauração de reclamação disciplinar no âmbito da corregedoria nacional, objetivando analisar de
forma mais detida o caso, esclarecemos que esta Corregedoria-Geral formalizou, em 11.07.2016, pedido de
REVISÃO perante o Conselho nacional, com fundamento no artigo 130-A, §2º, inciso IV, da Constituição Federal; e
nos artigos 2º, inciso IV e 115, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, recebido no CNMP
em 13.07.2016, conforme documentos anexos.

3 – Número de registro e classe:

SINDICÂNCIA 10/002/CGMP/15

Objeto: (falta de cumprimento de dever legal e desrespeito a órgão da Administração Superior) –
Sindicância instaurada em 15/1/15 – Em 15/4/15, sindicância julgada procedente (penas advertência e
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censura) – membro interpõe recurso ao Colégio em 11/5/15 – Em 30/6/16 o recurso foi julgado e
improvido por maioria, mantendo a condenação.
Data da instauração:
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Instauração de Correição Extraordinária.

4 – Número de registro e classe:

SINDICÂNCIA
10.2016.00000102-7

Data da instauração:

-

Objeto: (procedimento correlato reclamação n. 10.2016.00000008-3): ausência de cumprimento de dever
legal na condução de ICP n. 033/2012 – 30 Promotoria de Justiça de Campo Grande/MS – decisão na
reclamação em 14/3/16 pela instauração de sindicância; sindicância em andamento, com designação de
reunião da Comissão para o dia 9/9/16 –
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Instauração de Correição Extraordinária.

5 – Número de registro e classe:

PA 09.2015.0000462-1

Data da instauração:

-

Objeto: Representação por remoção compulsória – procedimento suspenso por decisão proferida no MS
1405159.70.2016.8.12.00000
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Instauração de Correição Extraordinária.

6 – Número de registro e classe:

RECLAMAÇAO n.
10.2016.00000173-8

Objeto: (AUTOS VIRTUAIS – SAJ) – Envolvimento do promotor em escutas telefônicas constante do
relatório de inteligência n. 001/SAI/GAECO/2016. Em 29/1/16 o GAECO encaminha ao CG o relatório para
providências. Despacho do CG em 29/7/16, solicitando informações ao GAECO e ao PGJ. Com as
informações prestadas, em 12/8/16, o CG solicita ao PGJ que peça ao TJMS autorização para
compartilhamento da prova com a CG. Ofício recebido pelo PGJ em 15/8/16.
Data da instauração:
Sugestão de Providência
acompanhamento do caso.

da

Corregedoria

Nacional:
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7 – Número de registro e classe:

PAD 10/030/CGMP/2010

Objeto: PAD 10/030/CGMP/2010 – concluiu pela pena de demissão e pelo encaminhamento dos autos ao
PGJ para persecução criminal pelos crimes de corrupção e tráfico de influência (em junho de 2011). As
informações são de que na seara administrativa a ação de perda de cago foi rejeitada pelo TJ, com recurso
do MP. Na seara penal, também houve rejeição.

8 – Número de registro e classe:

SINDICÂNCIA
10/063/CGMP/2015 SAJMP
10.2015.000053-5

Data da instauração:

21 de setembro de 2015

Objeto: Apurar eventual falta decorrente de constatações realizadas por ocasião de correição realizada no
dia 20 de agosto de 2015. A sindicância foi arquivada por suposta incidência do princípio non bis in idem,
uma vez que o investigado já tinha recebido conceito insuficiente no relatório de inspeção. Considerandose que é claramente improcedente o fundamento utilizado para o arquivamento da sindicância, já que o
conceito desfavorável na correição não afasta a possibilidade de responsabilização disciplinar pela prática
dos fatos identificados nesse ato.
Sugestão de Providência da Corregedoria Nacional: Instauração de reclamação disciplinar no âmbito da
Corregedoria Nacional para analisar de forma mais detida o caso.

Observações Gerais da Equipe de inspeção:
1 - Não há previsão na lei orgânica de causas interruptivas de prescrição da pretensão punitiva administrativa.

12. Estágio Probatório

Atualmente não há membro do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul em estágio probatório. A
última turma, do XXVI concurso, tomou posse em 06.12.2013 e já foi vitaliciada (isso em 02.03.2016), contando
com 16 (dezesseis) membros. O quadro total de membros do Ministério Público é de 262 (duzentos e sessenta e
dois) membros: duzentos e trinta (230) Promotores de Justiça e trinta e dois (32) Procuradores de Justiça.
A Lei Complementar n.° 74/1994, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
do Sul, trata do estágio probatório no seu Capítulo III – “Da Vitaliciedade, da Promoção e da Remoção” –, na
Seção I – “Da Vitaliciedade” – mais especificamente nos artigos 59 “usque” 61. 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
examinados pelos Órgãos da Administração Superior da Instituição, a fim de que venha a ser, ao término desse
período, confirmado na carreira” (artigo 59, “caput”). Para esse exame, o Corregedor-Geral do Ministério
Público determinará, através de atos, aos Promotores de Justiça em estágio probatório, a remessa de cópias dos
trabalhos apresentados e de relatórios e de outras peças que possam influir na avaliação de seu desempenho
funcional (parágrafo único do artigo 59). Suspende-se, até definitivo julgamento, o exercício funcional do
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membro do Ministério Público, quando, antes do decurso de prazo de dois anos, houver impugnação de sua
vitaliciedade (artigo 60, “caput”). Compete ao Conselho Superior do Ministério Público decidir, no prazo máximo
de sessenta dias, sobre a não vitaliciedade e ao Colégio de Procuradores de Justiça, em trinta dias, eventual
recurso (artigo 60, § 1°). 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 vitaliciedade (artigo 60, § 2°). As normas de confirmação, ou não, na carreira e o
procedimento de impugnação serão fixados por resolução do Conselho Superior do Ministério Público (artigo
61).
A Resolução n.° 01/2010 do Conselho Superior do Ministério Público, por seu turno, regulamenta o estágio
probatório dos membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Consta do referido ato
normativo: “Compete à Corregedoria-Geral do Ministério Público acompanhar o estágio probatório dos membros
do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul” (artigo 1°). Os 02 (dois) primeiros anos de efetivo
exercício na carreira são considerados de estágio probatório, excluídos os períodos de suspensão decorrentes
dos afastamentos previstos no “caput” do artigo 6° desta Resolução, durante os quais será apurada a
conveniência da confirmação do membro do Ministério Público na carreira, mediante a verificação dos
requisitos: I – Idoneidade moral, II – Dedicação ao Trabalho, III – Disciplina, IV – Eficiência no desempenho das
funções (artigo 2°). Tais aspectos serão assim aferidos: a) idoneidade moral: pela retidão de caráter, conduta
pública e particular que goza na comarca, compatível com a dignidade do cargo e probidade; b) dedicação ao
trabalho: pela assiduidade, evidenciada pelo comparecimento ao foro nos dias úteis e nos plantões,
pontualidade, zelo e cumprimento das funções institucionais, cumprimento de metas, planos de trabalho e
programas institucionais; c) disciplina; pelo senso de responsabilidade demonstrado, observância dos preceitos e
normas pertinentes aos deveres dos Membros do Ministério Público, adequado relacionamento pessoal e
discrição de atitudes, pontualidade na entrega dos relatórios previstos neste Regulamento, comparecimento as
reuniões e atendimento as convocações do Procurador-Geral de Justiça e do Corregedor-Geral do Ministério
Público; d) eficiência no desempenho das funções; pela qualidade dos trabalhos e dos conhecimentos técnicos
demostrados em sua elaboração, aprimoramento de sua cultura jurídica, através da publicação de livros, teses,
estudos jurídicos e extrajurídicos, artigos e obtenção de prêmios relacionados com sua atividade funcional
(alíneas do parágrafo único do artigo 2°). Durante o biênio de prova, a atuação do Promotor de Justiça em
estágio probatório será, ainda, acompanhada e avaliada pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, que
poderá utilizar-se dos instrumentos dispostos na Lei Complementar n.° 72/94, tais como: visitas de inspeção,
correições, análises de trabalhos remetidos e outros meios ao seu alcance (§ 1° do artigo 2°). Na avaliação feita
pela Corregedoria-Geral do Ministério Público serão, ainda, consideradas as observações resultantes das
inspeções permanentes feitas pelos Procuradores de Justiça, quando do exame dos autos em que o membro do
Ministério Público tenha atuado (§ 2° do artigo 2°). A permanência na carreira e o vitaliciamento do membro do
Ministério Público serão deliberados pelo Conselho Superior do Ministério Público, na forma prevista no artigo
15, inciso X, da Lei Complementar n.° 72/94 e artigo 15, inciso VII, da Lei n.° 8.625/93 (§ 3° do artigo 2°). Durante
o período do estágio probatório será aprofundada pela Corregedoria-Geral do Ministério Público a investigação
relativa aos aspectos moral, pessoa e profissional do membro do Ministério Público, valendo as conclusões como
subsídio à decisão do Conselho Superior do Ministério Público (§ 4° do artigo 2°). A adaptação ao cargo, aspecto
pessoal e profissional, poderá ser aferida, inclusive por meio de avaliações psiquiátricas e psicológicas, sugeridas
pelo Corregedoria-Geral do Ministério Público, sempre que julgar conveniente, a ser realizada por órgão
especializado, por indicação da Procuradoria-Geral de Justiça (§ 5° do artigo 2°). Após entrar em exercício, o
Promotor de Justiça ficará à disposição do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional pelo período de uma
semana a um mês, para curso de adaptação, orientação e preparação para a Carreira de Promotor de Justiça
Substituto (artigo 3°, “caput”). Ao assumir suas funções na Promotoria de Justiça para a qual foi designado, o
Promotor de Justiça Substituto fará imediata comunicação à Procuradoria-Geral de Justiça e à CorregedoriaGeral do Ministério Público, acompanhada de declaração sobre a situação dos serviços que lhe forem afetos,
bem como o Termo de entrada em exercício na comarca (artigo 5°). O período de estágio probatório é contado
da data em que o membro do Ministério Público assumir o efetivo exercício de seu cargo, computando-se, para
tal fim, o período de curso de adaptação, orientação e preparação, não se computando, porém, para o mesmo
fim, o período correspondente aos afastamentos elencados no artigo 6°, “caput”, desta Resolução, em que
ocorre a suspensão automática do estágio probatório, a partir do primeiro dia de gozo do respectivo
afastamento (parágrafo único do artigo 5°). São considerados como de efetivo exercício, para todos os efeitos
legais, exceto para vitaliciamento, os dias em que o membro do Ministério Público estiver afastado de suas
funções em razão: I – das licenças previstas nos incisos I a VIII do artigo 139 da Lei Complementar n.° 72/92; II –
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de período de trânsito; III – de disponibilidade remunerada, exceto para promoção, em caso de afastamento
decorrente de punição; IV – de designação do Procurador-Geral de Justiça para realização de atividade de
relevância para a Instituição (incisos do artigo 6°). O estágio probatório não será interrompido pela eventual
promoção do Promotor de Justiça Substituto (§ 1° do artigo 6°). As movimentações de que trata o parágrafo
único não garantirão ao membro do Ministério Público submetido a estágio probatório a confirmação na
carreira, se o relatório final de sua avaliação for desfavorável (§ 2° do artigo 6°). Enquanto submetido ao estágio
probatório, o membro do Ministério Público não poderá afastar-se do exercício do cargo, em razão das licenças
previstas nos artigos 157 e 158 da Lei Complementar n.° 72/94 (§ 3° do artigo 6°). O prontuário do membro do
Ministério Público se compõe das seguintes fichas de tamanho único encimadas com as expressões: Ministério
Público do Estado de Mato Grosso do Sul – Corregedoria-Geral: I – histórico de vida funcional, II – de inspeção
permanente; III – de correição e de visita de inspeção, IV – de controle de recebimento de relatórios e trabalhos,
V – de controle de recebimento de relatórios e trabalhos, VI – de controle de atividades funcionais, de
comportamento disciplinar e de conceito, VII – de controle de atividades funcionais de Promotor de Justiça em
estágio probatório, VIII – de conceito mensal de Promotor de Justiça em estágio probatório, IX – de controle de
afastamento da Promotoria de Justiça, X – de avaliação para promoção e remoção, XI – de avaliação para
declaração de vitaliciedade, XII – de relatório mensais das atividades funcionais (SIMPES), XIII – de
aprimoramento cultural (incisos do artigo 7°). O Promotor de Justiça em estágio probatório remeterá,
mensalmente, até o dia dez de cada mês, à Corregedoria-Geral do Ministério Público relatório de suas atividades
funcionais, elaborado por meio dos programas SIMPES, CIC, CIP, GECON, eleitoral, acompanhado de cópias dos
trabalhos e manifestações funcionais e das atas das sessões plenárias do Tribunal do Júri, bem como do termo de
entrada e término de exercício na Comarca (artigo 8°, “caput”). As cópias dos trabalhos e demais documentos
deverão ser remetidos com índice, em ordem cronológica, por áreas de atuação: cível, criminal e especializada,
sempre que possível, por meio eletrônico, em formato PDF (§ 1° do artigo 8°). O membro do Ministério Público
que não enviar ou enviar fora do prazo o pertinente relatório mensal, sujeitar-se-á à imediata requisição do
mesmo pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, sem prejuízo da anotação na ficha funcional e da
instauração de processo administrativo disciplinar para apuração de falta funcional (§ 2° do artigo 8°). A remessa
pelos Promotores de Justiça em estágio probatório de cópias dos trabalhos por eles elaborados, bem como cópia
do livro de atendimento do público, e que devam influir na avaliação do seu desempenho funcional a que se
refere o artigo 8° desta Resolução, fica restrita a 50% (cinquenta por cento) das peças abaixo relacionadas:
I – Na área Criminal:
• denúncias e aditamentos;
• pedidos de arquivamento de inquérito policial;
• pareceres e requerimentos formulados em processos criminais e nos respectivos processos incidentais;
• alegações finais;
• razões recursais
• contrarrazões recursais;
• atos praticados em processo da competência do Juizado Especial Criminal;
• atas das sessões d e julgamento realizadas pelo Tribunal do Júri, acompanhadas das decisões proferidas
pelo Juiz-Presidente;
• outros trabalhos que entender convenientes.
II – Na área Cível:
• petições iniciais e impugnações à contestação em processos de qualquer natureza;
• contestações, réplicas e embargos;
• memoriais em processos de qualquer natureza;
• pareceres em processos de qualquer natureza;
• razões e contrarrazões de recursos;
• relação do número de manifestações exaradas em procedimentos de habilitação de casamento, de
registro fora do prazo, retificações em registros públicos, investigações de paternidade oficiosas e
outros procedimentos administrativos;
III – Especializada:
• atuação junto à comunidade, nos campos da saúde, educação, meio ambiente, defesa do consumidor,
defesa dos portadores de necessidades especiais, defesa do idoso, defesa da probidade e combate à
sonegação fiscal;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

trabalhos e atuação preventiva no campo da Infância e Juventude;
cópia de portarias de instauração de inquéritos civis públicos e/ou procedimento de investigação
preliminar;
cópia de acordos extrajudiciais e compromissos de ajustamento de conduta;
cópia de arquivamentos de inquéritos civis públicos e/ou procedimento de investigação preliminar;
informações sobre atuação referente ao controle externo da atividade policial e sistema penitenciário
local;
participação em palestras, audiências públicas e reuniões diversas, afetas às diversas áreas de atuação
do Ministério Público;
relatórios de visitas de inspeção a hospitais, centros de saúde, matadouros públicos, mercados públicos,
abrigos de idosos, entidades destinadas a crianças e adolescentes ou pessoas portadoras de deficiência,
bem como outras entidades ou instituições afetas a área de atuação de atuação ministerial;
representações e remissões oferecidas em face da prática de atos infracionais praticados por
adolescente;
representações e memoriais em processos da competência da Justiça da Infância e Juventude (incisos e
alíneas do artigo 9°).
Deve o Promotor de Justiça manter todas as peças elaboradas no estágio probatório em arquivo
próprio, impresso ou digital, e à disposição da Corregedoria-Geral do Ministério Público para eventual
inspeção ou requisição (artigo 11). A pontualidade e a correção das informações indicadas serão
consideradas na avaliação do Promotor de Justiça em estágio probatório (artigo 12). Os relatórios de
atividades e as cópias dos trabalhos jurídicos serão examinados pela Assessoria Especial da
Corregedoria-Geral do Ministério Público, em até três meses do seu recebimento, dos quais fará ficha
de conceito acerca do desempenho funcional do Promotor de Justiça em estágio probatório,
consignando, entre outros dados: I – forma gráfica e qualidade redacional; II – adequação técnica e
conteúdo jurídico; III – sistematização lógica e nível de persuasão; IV – atuação extrajudicial (artigo 13).
Para efeito deste artigo, compreende-se: I – por forma gráfica e por qualidade redacional: os aspectos
externos do trabalho jurídico, isto é, a formatação da página e do texto, o meio utilizado, tamanho, cor
e forma da fonte utilizada, limpeza, existência ou não de rasuras e adequação ou não às normas
técnicas em vigor, bem como os aspectos ortográficos, sintáticos, de pontuação e de concordância, que
possibilitam a fácil compreensão do texto; II – por adequação técnica e conteúdo jurídico: a
conformidade da exposição jurídica contida no trabalho com os preceitos legais, doutrinários e
jurisprudenciais relacionados com a matéria em discussão, respeitada a independência funcional; bem
como a abordagem ao âmbito do Direito, sem desconsideração, contudo, das Ciências auxiliares e
referências bibliográficos; III – por sistematização lógica e nível de persuasão: a exposição das ideais não
somente de acordo com a técnica jurídica, mas de forma a ser facilmente compreendida pelo
interlocutor, bem como a possibilidade da argumentação, pelo concurso dos demais dados em produzir
efeitos no interlocutor; IV – por atuação extrajudicial: o êxito nos procedimentos administrativos
extrajudiciais, especialmente na realização de ajustamento de conduta e atas de audiências públicas
(incisos do artigo 13). A Assessoria Especial emitirá, fundamentadamente, para fins de anotação os
conceitos: ótimo, muito bom, bom, regular ou insuficiente, que será submetido ao crivo do CorregedorGeral do Ministério Público (artigo 14, “caput”). O Promotor de Justiça Assessor encaminhará parecer ao
crivo do Corregedor-Geral do Ministério Público e, em sendo aprovado, o respectivo expediente
instruído com os elementos poderá ser encaminhado, trimestralmente, ao Promotor de Justiça em
estágio probatório, para ciência, podendo expedir instruções e recomendações visando ao
aprimoramento das atividades funcionais do Promotor de Justiça em estágio probatório (parágrafo
único do artigo 14). O Promotor de Justiça em estágio probatório que receber conceito “regular” ou
“insuficiente” quanto à sua atuação funcional será comunicado e orientado, pessoalmente, pelo
Corregedor-Geral do Ministério e/ou Assessor Especial, com vista à melhoria e ao aperfeiçoamento de
seu trabalho (artigo 15). O Corregedor-Geral do Ministério Público encaminhará ao Conselho Superior
do Ministério Público relatório anual circunstanciado sobre conduta pessoal e funcional dos membros
em estágio probatório, nos termos do artigo 18, inciso XV, da Lei Complementar n.° 72/94 (artigo 16). O
Corregedor-Geral, 30 (trinta) dias antes de decorrido o período de 02 (dois) anos do estágio probatório,
excluídos os dias em que ocorrer a suspensão automática da contagem deste período em razão dos
afastamentos previstos no “caput” do artigo 6° desta Resolução, remeterá ao Conselho Superior do
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Ministério Público relatório circunstanciado final sobre a atuação pessoal, social e funcional dos
Promotores de Justiça, concluindo, fundamentadamente, pela confirmação ou não dos referidos
membros na carreira, caso não tenha havido a impugnação a que alude o artigo 60 da Lei
Complementar n.° 72, de 18 de janeiro de 1994, prosseguindo-se nos termos das disposições legais
previstas no artigo 89 e seguintes do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público do
Estado de Mato Grosso do Sul (artigo 17). Caso nenhum dos membros do Conselho Superior ou do
Colégio de Procuradores impugnar a proposta de confirmação constante no relatório da CorregedoriaGeral, o Conselho Superior, na reunião ordinária seguinte, declarará o Promotor de Justiça confirmado
na carreira (parágrafo único do artigo 17). Suspende-se, até definitivo julgamento, o exercício funcional
de membro do Ministério Público quando, antes do decurso de prazo de dois anos, houver impugnação
de sua vitaliciedade (artigo 18). Compete ao Conselho Superior do Ministério Público decidir, no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias, sobre a não vitaliciedade e ao Colégio de Procuradores de Justiça, em 30
(trinta) dias, sobre eventual recurso (§ 1° do artigo 18). 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 vitaliciedade (§ 2° do artigo
18).
O Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, a
Resolução n.° 03/2012-CSMP, também dispõe sobre o estágio probatório e do vitaliciamento. Consta do
referido ato normativo que, nos dois primeiros anos de exercício do cargo, o membro do Ministério
Público terá seu trabalho e sua conduta avaliados pelos órgãos da Administração Superior do Ministério
Público, a fim de que venha a ser vitaliciado, ou não, ao término desse período (artigo 97, “caput”).
Durante o período de prova, o membro do Ministério Público remeterá à Corregedoria-Geral do
Ministério Público cópias de trabalhos jurídicos, relatórios de suas atividades e peças que possam influir
na avaliação do seu desempenho funcional (parágrafo único do artigo 97). O Corregedor-Geral do
Ministério Público, dois meses antes de decorrido o biênio, remeterá ao Secretário do Conselho
Superior relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional dos Promotores de Justiça em
estágio probatório, concluindo, fundamentadamente, pelo seu vitaliciamento ou não (artigo 98). O
Corregedor-Geral do Ministério Público ppoderá propor ao Conselho Superior, excepcionalmente, o não
vitaliciamento de Promotor de Justiça antes dos dois últimos meses do biênio de seu ingresso (parágrafo
único do artigo 98). Os processos referentes ao vitaliciamento serão distribuídos entre os membros
eleitos do Conselho Superior, que farão relatório e emitirão parecer a propósito (artigo 99). Se a
conclusão do relatório da Corregedoria-Geral do Ministério Público for desfavorável ao vitaliciamento,
suspende-se, automaticamente, até definitivo julgamento, o exercício funcional do membro do
Ministério Público em estágio probatório (artigo 100). O termo inicial da suspensão é o da publicação na
imprensa oficial da conclusão do relatório mencionado neste artigo (§ 1° do artigo 100). Aplica-se a
suspensão do exercício funcional também nas hipóteses em que o não vitaliciamento do Promotor de
Justiça é proposto antes dos dois últimos meses do biênio do seu ingresso (§ 2° do artigo 100). O Relator
fará intimar o interessado para comparecer, no prazo de dez dias, à reunião do órgão, para ser ouvido,
podendo apresentar defesa prévia e requerer produção de provas nos cinco dias seguintes,
pessoalmente ou por procurador (artigo 101). Ao ser intimado pessoalmente, o Promotor de Justiça em
estágio probatório deverá receber cópia do relatório da Corregedoria-Geral do Ministério Público. Se a
intimação for feita pela imprensa oficial, será remetida correspondência, com aviso de recebimento, a
seu domicílio, com cópia do aludido relatório (§ 1° do artigo 101). A prova documental será aduzida com
a defesa, que poderá arrolar até três testemunhas (§ 2° do artigo 101). Será dada ciência da intimação
aos demais membros do Conselho Superior (§ 3° do artigo 101). O Relator intimará as testemunhas
arroladas na defesa para prestar depoimento na primeira reunião ordinária que se seguir, facultada a
presença do interessado e seu procurador (artigo 102). No encerramento da instrução, o Relator
intimará o interessado a apresentar alegações finais no prazo de dez dias, quando terá vista dos autos
na Secretaria do Conselho (artigo 103). Findo o prazo, com ou sem alegações escritas, o Relator
encaminhará os autos ao Secretário, para inclusão da matéria na ordem do dia da reunião ordinária
imediata (§ 1° do artigo 103). O Conselho Superior decidirá pelo voto da maioria absoluta dos seus
membros (§ 2° do artigo 103). Recebido pelo Conselho Superior o relatório da Corregedoria-Geral do
Ministério Público, favorável ao vitaliciamento, qualquer dos membros desse Colegiado poderá
impugnar, dentro de quinze dias de seu recebimento, por escrito e motivadamente, a proposta de
vitaliciamento (artigo 104). A petição será dirigida ao Presidente do Conselho Superior, podendo-se
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requerer a produção de provas (§ 1° do artigo 104). Durante o prazo de que cuida este artigo, o membro
do Conselho ou do Órgão Especial poderá examinar os processos de vitaliciamento de qualquer
Promotor de Justiça em estágio probatório (§ 2° do artigo104). Ocorrendo a impugnação de que trata
este artigo, suspende-se automaticamente o exercício funcional do interessado (§ 3° do artigo 104). Se
não tiver havido impugnação ao vitaliciamento, ou se tiver sido recusada, o Conselho Superior expedirá
o ato de vitaliciamento do interessado (artigo 105). O Conselho Superior terá o prazo máximo de
sessenta dias para decidir sobre o vitaliciamento, e o Colégio de Procuradores, trinta dias para decidir
eventual recurso (artigo 106). Os autos aguardarão na Secretaria até que se esgote o prazo de dez dias
para o recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça (§ 1° do artigo 106). Se o recurso for interposto, o
processo será remetido ao Colégio de Procuradores de Justiça. Caso contrário, a decisão será executada
de imediato (§ 2° do artigo 106). Transitada em julgado a deliberação desfavorável ao vitaliciamento, o
processo será remetido ao Procurador-Geral de Justiça para expedição do ato de exoneração,
arquivando-se, ao final, na Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público (artigo 107).
Transcreve-se, a título de ilustração, a conclusão do relatório circunstanciado final, referente à atuação
pessoal e funcional dos Promotores de Justiça em estágio probatório, XXVI concurso de provas e títulos,
1ª turma, da lavra do Doutor Mauri Valentim Riciotti, então Corregedor-Geral do Ministério Público do
Estado de Mato Grosso do Sul, a saber:

“A Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, em seu artigo 16, assevera que a
Corregedoria-Geral é o Órgão encarregado de orientar e fiscalizar as atividades funcionais e a conduta dos
membros do Ministério Público em sua atuação, na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme disposição inserta no artigo 127 da Constituição Federal.
Nessa esteira, a Corregedoria-Geral promoveu a análise da conduta e dos trabalhos dos Promotores de Justiça
em estágio probatório, conforme previsão contida no artigo 18, inciso XV, da Lei Orgânica do Ministério Público
do Estado de Mato Grosso do Sul, respeitando-se os princípios institucionais do Ministério Público: a unidade, a
indivisibilidade e, principalmente, a independência funcional, consoante dispõe o § 1° do artigo acima
mencionado e, ainda, por correições, atendendo também as observações resultantes de Inspeções Permanentes
realizadas pelos Procuradores de Justiça, conforme permissivo legal do artigo 2°, § 2°, da Resolução n.° 001/2010CSMP/MS – Regulamento do Estágio Probatório.
Conforme definido também no Regulamento do Estágio Probatório, cabe, ainda, à Corregedoria-Geral
acompanhar o estágio probatório dos Promotores de Justiça, apurando a conveniência da confirmação do
membro do Ministério Público na carreira, verificando, para tanto, os requisitos da idoneidade moral, dedicação
ao trabalho, disciplina, eficiência no desempenho das funções, aspectos aferidos conforme estipula o parágrafo
único do artigo 2° do aludido Regulamento.
No decorrer do período de estágio probatório, as avaliações dos Promotores de Justiça transcorreram dentro da
normalidade, tendo sido procedida as necessárias recomendações visando ao bom desenvolvimento dos
trabalhos, aperfeiçoamento dos serviços e sua efetividade, conforme incumbência do legislador constitucional.
Por meio da análise mensal dos trabalhos desenvolvidos pelos Promotores de Justiça em estágio probatório
verificou-se, de maneira geral, que as peças foram realizadas com suficiente fundamentação, possuindo citação
doutrinária e jurisprudencial atualizadas a embasar o entendimento ministerial relativo ao caso; abordaram de
forma satisfatória as provas produzidas nos autos; expressaram-se com forma gráfica e qualidade redacional
muito boa, dotadas de conteúdo jurídico, adequação técnica, sistema lógico e nível de persuasão bons,
facilmente compreendido pelo interlocutor.
Eventuais manifestações sem atendimento aos critérios acima mencionados foram objeto de orientação, com o
pronto acatamento dos Promotores de Justiça avaliados.
Assim, não havendo aspectos negativos quanto à atuação pessoal e funcional dos Promotores de Justiça em
estágio probatório do Concurso XXVI – 1ª Turma, bem como diante do desempenho funcional pautado pela
seriedade e responsabilidade, esta Corregedoria-Geral conclui que os Promotores de Justiça em estágio
probatório: Allan Thiago Barbosa Arakaki, Andrea de Souza Resende, Moisés Casarotto, Thiago Barbosa da Silva,
Bianka Machado Arruda Mendes, George Zarour Cezar, Victor Leonardo de Miranda Taveira, Matheus Carim
Bucker, Marcos André Sant’Ana Cardoso, Thiago Bonfati Martins, Ana Carolina Lopes de Mendonça Castro, Pedro
de Oliveira Magalhães, Eduardo de Araújo Portes Guedes, João Meneghini Girelli estão aptos ao exercício do
cargo e propõe o vitaliciamento dos mencionados representantes ministeriais.
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Por fim, este Corregedor-Geral informa que os Relatórios de Avaliação Mensal dos trabalhos desenvolvidos pelos
Promotores de Justiça em estágio probatório, bem como os Relatórios de Correições realizadas nas Promotorias
de Justiça em que referidos Promotores de Justiça atuaram, encontram-se à disposição neste órgão para eventual
consulta do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, salientando que os Relatórios Circunstanciados das
Correições Ordinárias foram encaminhados a este Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, conforme
determina o artigo 18, inciso XI, da Lei Complementar n.° 72/94.”
São dois Promotores de Justiça que assessoram o Corregedor-Geral. Há a figura, também, do Corregedor-Geral
substituto, que atua nos impedimentos do Corregedor-Geral.
Não se faz sensível, ao longo do estágio probatório, obrigatoriedade, de natureza normativa, no sentido de que
o Promotor de Justiça em estágio probatório tenha que, efetivamente, durante o biênio, realizar trabalhos de
plenário no chamado Tribunal do Júri (muito embora tenha que encaminhar cópias das atas de julgamento).
Não há no histórico do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul casos de não vitaliciamento.
Há avaliação psicológica apenas por ocasião do certame ingresso.
Há prévio Curso de Adaptação, Orientação e Preparação dos Promotores de Justiça em Estágio Probatório. A
matéria encontra disciplina, como já apontado, na Resolução n.° 01/2010-CSMP, artigos 3° e 4°. Observa-se que
é destinado, em linha de princípio, apenas um dia à Corregedoria-Geral, além de não lhe ter sido facultado
participar da elaboração global do programa do referido curso.

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° Conferir à Corregedoria-Geral papel de protagonista no Curso de Adaptação, Orientação e Preparação dos
Promotores de Justiça em Estágio 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 mais tempo na programação.
4° É fundamental que os Promotores de Justiça em estágio probatório, ao longo do biênio, sejam submetidos, ao
menos, a uma correição, devendo esta fazer parte dos elementos de cognição do estágio probatório.
5° Compatibilizar o artigo 17 da Resolução n.° 01/2010-CSMP – que prevê a remessa do relatório circunstanciado
final sobre a atuação pessoal, social e funcional dos Promotores de Justiça em estágio probatório ao Conselho
Superior do Ministério Público no prazo de 30 (trinta) dias – com o artigo 98 da Resolução n.° 03/2012-CSMP –
que prevê a remessa do relatório circunstanciado no prazo de dois meses antes de decorrido o biênio.

13. Correições e Inspeções

A disciplina da atividade fiscalizatória dos membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul
encontra referência na Lei Complementar n.° 72/1994, no capítulo que trata das “Das Inspeções e Correições”
(Capítulo I) do Título IV – “Regime Disciplinar”. Reza o artigo 164, incisos, do referido diploma legal que a
atividade funcional dos membros do Ministério Público está sujeita a: a) inspeção permanente, b) visitas de
inspeção, c) correição ordinária e d) correição extraordinária. Consta ainda, que qualquer pessoa poderá
reclamar ao Corregedor-Geral do Ministério Público sobre abusos, erros, omissões ou conduta incompatível dos
membros do Ministério Público (§ 1° do artigo 164).
A inspeção permanente será promovida pelos Procuradores de Justiça ao examinar os autos em que devam
oficiar (artigo 165). Os relatórios resultantes da inspeção permanente deverão ser encaminhados à CorregedoriaGeral do Ministério Público para adoção das providências cabíveis, sempre que forem observadas irregularidades
ou autuações dignas de elogio (§ 1° do artigo 165). O Corregedor-Geral do Ministério Público, de ofício ou à vista
das informações enviadas pelos Procuradores de Justiça, fará aos Promotores de Procuradores de Justiça,
oralmente ou por escrito, em caráter reservado, as recomendações ou observações que julgar cabíveis, dandolhes ciência dos elogios e mandando consignar em seus assentamentos as devidas anotações (§ 2° do artigo 165).
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As visitas de inspeção nas Promotorias de Justiça serão realizadas pelo Corregedor-Geral do Ministério Público,
independentemente de prévio aviso, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa, a fim de apurar
informações ou reclamações sobre abusos, erros ou omissões configuradores de faltas disciplinares (“caput” do
artigo 166). A visita de inspeção também poderá ser promovida pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, de
ofício ou por solicitação do Conselho Superior do Ministério Público, para verificação da regularidade dos
serviços dos inscritos nos concursos de promoção ou remoção voluntária, bem como para averiguação do
cumprimento dos programas de atuação funcional (parágrafo único do artigo 166). Já as visitas de inspeção nas
Procuradorias de Justiça serão realizadas pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, de ofício ou por
recomendação do Colégio de Procuradores de Justiça (“caput” do artigo 167). Para o trabalho de inspeção, o
Corregedor-Geral do Ministério Público poderá ser acompanhado por uma Comissão formada por três
Procuradores de Justiça, por ele indicados e referenciados pelo Colégio de Procuradores de Justiça (§ 1° do artigo
167). A inspeção dirá respeito somente à regularidade dos serviços de distribuição e devolução de processos, da
qual o Corregedor-Geral do Ministério Público elaborará relatório, que será remetido ao Colégio de Procuradores
de Justiça em caráter reservado (§ 2° do artigo 167).
A correição ordinária nas Promotorias de Justiça será efetuada pelo Corregedor-Geral do Ministério Público,
sempre que entender conveniente, com objetivo de verificar: a) a regularidade do serviço; b) a eficiência e a
pontualidade dos membros do Ministério Público no exercício de suas funções; c) a participação do membro do
Ministério Público em atividades comunitárias, prevenindo ou diminuindo conflitos, participando de reuniões,
palestras, audiências públicas e vistorias, e sua contribuição para consecução dos objetivos definidos pela
Administração Superior do Ministério; d) o cumprimento dos programas de atuação do Ministério Público; e) o
cumprimento dos demais deveres previstos nesta Lei e de outras obrigações legais, bem como das
determinações da Procuradoria-Geral de Justiça, da Corregedoria-Geral, do Colégio de Procuradores de Justiça e
do Conselho Superior do Ministério Público (artigo 168, incisos). As correições ordinárias serão realizadas,
anualmente, em pelo menos cinquenta por cento das Promotorias de Justiça existentes, abrangendo metade das
comarcas o interior e metade das Promotorias da Capital (§ 1° do artigo 168). As correições ordinárias de que
trata o § 1° deste artigo deverão ser realizadas em cada Promotoria de Justiça pelo menos uma vez por biênio (§
2° do artigo 168). As correições ordinárias nas Procuradorias de Justiça poderão ser realizadas pelo CorregedorGeral do Ministério Público, por autorização ou recomendação do Colégio de Procuradores de Justiça, para
verificação dos deveres funcionais que não possam ser analisados nas visitas de inspeção (artigo 169, “caput”).
Os trabalhos das correições ordinárias nas Procuradorias de Justiça serão acompanhados por uma comissão
formada por três Procuradores de Justiça indicados pelo Corregedor-Geral do Ministério Público e referendados
pelo Colégio de Procuradores de Justiça (parágrafo único do artigo 169).
A correição extraordinária será realizada, pessoalmente, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, de ofício
ou por solicitação do Procurador-Geral de Justiça ou dos demais órgãos de Administração Superior do Ministério
Público para, sem prejuízo das verificações próprias da correição ordinária, proceder a imediata apuração de: a)
abusos, erros ou omissões que incompatibilizem o membro do Ministério Público com o exercício do cargo ou
função; b) atos que comprometam o prestígio ou a dignidade da Instituição; c) descumprimento do dever
funcional ou procedimento incorreto (artigo 170, incisos).
O Regimento Interno da Corregedoria-Geral estabelecerá as normas procedimentais das visitas de inspeção e
correições nas Procuradorias e Promotorias de Justiça (artigo 171). Concluídas as correições , o CorregedorGeral do Ministério Público apresentará relatório circunstanciado ao Procurador-Geral de Justiça e aos demais
órgãos da Administração Superior, mencionando os fatos observados, as providências adotadas e propondo, se
for o caso, as medidas administrativas que excedam suas atribuições (artigo 172). O relatório da correição será
sempre levado ao conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do Colégio de Procuradores de
Justiça na primeira sessão que ocorrer após sua elaboração (§ 1° do artigo 172). Com base nas observações feitas
nas inspeções e correições, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá expedir instruções aos Promotores
de Justiça ou recomendações visando ao aperfeiçoamento dos serviços (§ 2° do artigo 172). Sempre que, em
correição ou visitas de inspeção, o Corregedor-Geral verificar a violação dos deveres impostos aos membros do
Ministério Público, tomará notas reservadas do que coligir em exame dos autos, livros e papéis e das
informações que obtiver, determinando a instauração de procedimento disciplinar adequado (artigo 173). O
Corregedor-Geral do Ministério Público poderá delegar ao Corregedor-Geral Substituto as atribuições relativas às
visitas de inspeção e às correições ordinárias e extraordinárias nas Promotorias de Justiça, bem como outras
atribuições concernentes ao trabalho de orientação e fiscalização das atividades dos órgãos do Ministério Público
de primeira instância (artigo 174). Para auxiliá-lo nas inspeções e correições nas Promotorias de Justiça, o
Corregedor-Geral poderá solicitara ao Procurador-Geral de Justiça a designação de comissão especial, em caráter
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transitório, integrada por membros do Ministério Público da última instância ou Promotores de Justiça da mais
elevada entrância, indicando os respectivos nomes (artigo 175). Recusando-se o Procurador-Geral de Justiça a
designar os membros do Ministério Público que lhe foram indicados, o Corregedor-Geral do Ministério Público
poderá submeter a deliberação à indicação do Colégio de Procuradores de Justiça (parágrafo único do artigo
175).
O Ato n.° 01/2004-CGMP, de 18 de agosto de 2004, o Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério
Público do Estado de Mato Grosso do Sul por sua vez, no Título II, dispõe da inspeção permanente, da visita de
inspeção e das correições. Consta do ato normativo em questão que a Corregedoria-Geral orientará e fiscalizará
a atividade funcional e a conduta dos membros do Ministério Público por meio de: I – inspeção permanente, II –
visita de inspeção, III – correição ordinária e IV – correição extraordinária (artigo 10, incisos). Ao membro do
Ministério Público inspecionado ou correicionado é facultado o direito de acompanhar pessoalmente a
realização das atividades de fiscalização, sendo-lhe assegurado o direito de reconhecer previamente as razões
que motivaram a realização da inspeção ou correição extraordinária, que deverão ser expressamente
consignadas no relatório final (artigo 10, parágrafo único).
Concluídas as visitas de inspeção e correições, o Corregedor-Geral do Ministério Público apresentará relatório
circunstanciado ao Procurador-Geral de Justiça e aos demais órgãos da Administração Superior, mencionados os
fatos observados, as providências adotadas e propondo, se for o caso, as providências adotadas e propondo, se
for o caso, as medidas administrativas que excedam suas atribuições (artigo 12, “caput”). O relatório de
correição será sempre levado ao conhecimento do Conselho Superior do Ministério Público e do Colégio de
Procuradores de Justiça na primeira sessão que ocorrer após a sua elaboração (parágrafo único do artigo 12).
Com base nas observações feitas nas correições e nas inspeções, o Corregedor-Geral poderá baixar instruções ou
recomendações aos Promotores de Justiça, sem caráter vinculado, salvo quando se tratar de matéria
previamente regulamentada pelo Conselho Superior do Ministério Público ou Colégio de Procuradores de Justiça
(“caput” do artigo 13). Sempre que, em correições ou visitas de inspeção, o Corregedor-Geral verificar a violação
dos deveres impostos aos membros do Ministério Público, tomará notas reservadas do que coligir em exame dos
autos, livros e papéis e das informações que obtiver, determinando a instauração de procedimento disciplinar
adequado (parágrafo único do artigo 13). O cronograma das correições ordinárias será organizado com
antecedência suficiente, observando-se as disponibilidades do calendário, os compromissos do CorregedorGeral e outros fatos que possam interferir na sua realização (artigo 14).
A inspeção permanente será feita pelos Procuradores de Justiça ao oficiarem nos autos, por meio do
preenchimento de ficha de conceito, conforme modelo instituído pela Corregedoria-Geral, e pelo
encaminhamento conjunto de peças processuais que entenderem necessárias para avaliação (artigo 15,
“caput”). A Corregedoria-Geral disponibilizará à Secretaria de Acompanhamento Processual (SEDAP) fichas de
conceito para serem anexadas aos autos, assim que estes forem recebidos do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso do Sul, para preenchimento pelos Procuradores de Justiça (§ 1° do artigo 15). As fichas conterão
conceitos: Ótimo, Muito Bom, Bom, Regular e Insuficiente. Após elas serão encaminhadas ao Corregedor-Geral,
para ciência e juntada ao prontuário do Promotor de Justiça (§ 2° do artigo 15). As fichas com conceito
Insuficiente ou aquelas que contiverem observações negativas ou críticas ao trabalho do Promotor de Justiça
serão avaliadas pelo Corregedor-Geral, que decidirá sobre a anotação nos assentamentos funcionais e juntada ao
respectivo prontuário (§ 3° do artigo 15). Em casos tais, o Corregedor-Geral ouvirá o Promotor de Justiça no
prazo de 15 (quinze) dias, que se manifestará circunstanciadamente, se quiser, podendo juntar outras peças
processuais (§ 4° do artigo 15). Se a justificativa do Promotor de Justiça for aceita, o Corregedor-Geral
determinará o arquivamento do procedimento (§ 5° do artigo 15). Se em determinado processo atuarem dois ou
mais Promotores de Justiça, a ficha de conceito individual será preenchido pelo Promotor de Justiça (§ 6° do
artigo 15). O Corregedor-Geral poderá, nos casos de conceito Insuficiente, fazer em caráter reservado as
recomendações que julgar cabíveis visando ao aprimoramento da atividade funcional do Promotor de Justiça (§
7° do artigo 15).
A visita de inspeção consiste no comparecimento do Corregedor-Geral às Promotorias de Justiça,
independentemente de prévio aviso, a fim de apurar: a) informações ou reclamações sobre abusos, erros ou
omissões configuradores de falta disciplinar, sendo realizada de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa; b)
a regularidade dos serviços dos inscritos nos concursos de promoção ou remoção voluntária, bem para
averiguação do cumprimento dos programas de atuação funcional, sendo realizada de ofício ou por solicitação
do Conselho Superior do Ministério Público (artigo 16, incisos). A inspeção poderá ser realizada, a critério do
Corregedor-Geral, de forma eletrônica, mediante simples consulta aos sistemas informatizados, lavrando-se o
respectivo relatório caso não haja qualquer irregularidade detectada, comunicando-se o inspecionado (§ 1° do
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artigo 16). Caso a inspeção eletrônica aponte irregularidades, deverá o Corregedor-Geral notificar por escrito o
Promotor de Justiça, a apresentar justificativa por escrito, no prazo de cinco dias, a qual deverá ser apreciada
pelo Corregedor-Geral em seu relatório final (§ 2° do artigo 16). No caso de a justificativa apresentada não ser
aceita, o Corregedor-Geral fará visita de inspeção de forma pessoal, lavrando-se o relatório (§ 3° do artigo 16). As
eventuais irregularidades constatadas durante a visita de inspeção serão registradas em ficha própria, que
permanecerá arquivada junto ao prontuário do Promotor de Justiça (artigo 17). Se houver mais de um Promotor
de Justiça em exercício, as anotações da visita de inspeção serão registradas em fichas separadas e para cada um
deles (artigo 17, parágrafo único). Já as visitas de inspeção nas Procuradorias de Justiça serão realizadas pelo
Corregedor-Geral do Ministério Público, de ofício ou por recomendação do Colégio de Procuradores de Justiça,
motivadamente, na forma da Lei n.° 8.625/93 (artigo 18-A, “caput”). Para trabalho de inspeção, quando realizado
de forma pessoal, o Corregedor-Geral do Ministério Público será acompanhado por uma Comissão formada por
três Procuradores de Justiça indicados pelo Colégio de Procuradores de Justiça, mediante sorteio (§ 1° do artigo
18). A inspeção na Procuradorias de Justiça se circunscreverá somente à regularidade administrativa dos serviços
de distribuição e devolução de processos, da qual o Corregedor-Geral do Ministério Público e a comissão de
Procuradores de Justiça elaborarão relatório, conforme modelo próprio, que será remetido ao Colégio de
Procuradores de Justiça e ao inspecionado, em caráter reservado (§ 2° do artigo 18). A regularidade
administrativa, a que se refere o § 2° deste artigo, abrange os processos judiciais, remetidos pelos Tribunais, bem
como todos os procedimentos distribuídos aos Procuradores de Justiça (§ 3° do artigo 18). O Corregedor-Geral
poderá, também, realizar inspeção de forma eletrônica, mediante simples consulta aos sistemas informatizados,
lavrando-se o respectivo relatório caso haja qualquer irregularidade detectada, comunicando-se o inspecionado
(§ 4° do artigo 18). Caso a inspeção eletrônica aponte irregularidades, deverá o Corregedor-Geral notificar por
escrito o Procurador-Geral, a apresentar justificativa por escrito, no prazo de cinco dias, a qual deverá ser
apreciada pelo Corregedor-Geral em seu relatório final (§ 5° do artigo 18). No caso de justificativa apresentada
não ser aceita, o Corregedor-Geral fará visita de inspeção de forma pessoal, acompanhado da Comissão referida
no § 1° deste artigo, lavrando-se o respectivo relatório, conforme modelo próprio, conforme modelo próprio,
que será remetido ao Colégio de Procuradores de Justiça e ao inspecionado, em caráter reservado (§ 6° do artigo
18).
A correição ordinária será efetuada, pessoalmente, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, sempre que
entender conveniente para verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade do membro do
Ministério Público de primeira instância, no exercício de suas funções, bem como o cumprimento das obrigações
legais e das determinações dos órgãos de Administração Superior da Instituição (artigo 19). Durante as atividades
correicionais nas Promotorias de Justiça, serão observados todos os aspectos disciplinados no artigo 168 e
incisos da Lei Complementar n.° 72/94 e especialmente: a) a regularidade dos expedientes administrativos, além
da existência e organização de pastas e arquivos obrigatórios; b) a residência na comarca; c) o relacionamento do
membro com a comunidade e com as autoridades constituídas, as instalações físicas e os recursos humanos da
unidade ministerial; d) o comparecimento diário e pontual à unidade ministerial e o atendimento ao público,
conforme o caso; e) a atuação judicial, sua regularidade e eficiência, com verificação quantitativa da distribuição
dos processos judiciais, a pontualidade na observância dos prazos, a média de permanência dos processos, a
participação nas sessões e audiências, a qualidade técnica e a segurança das manifestações; f) a atuação
extrajudicial, sua regularidade e eficiência, as iniciativas adotadas, a participação em projetos e atividades
comunitárias, em audiências públicas, reuniões e palestras, a contribuição para a consecução dos objetivos
definidos pela Administração Superior do Ministério Público, a presteza no impulso dos inquéritos civis e demais
procedimentos extrajudiciais e a média de tempo para a sua conclusão; g) as atuações destacadas pelo membro
do Ministério Público correicionado; h) a dedicação do membro do Ministério Público e sua contribuição para
melhoria da organização da unidade ministerial; i) a conduta profissional e privada; j) o cumprimento dos
programas de atuação do Ministério Público; k) o cumprimento dos deveres impostos na legislação aos membros
do Ministério Público (artigo 19, § 1°, incisos). O Corregedor-Geral visitará, anualmente, em correição ordinária,
pelo menos cinquenta por cento das Promotorias de Justiça existentes, abrangendo metade das comarcas do
interior e metade das Promotorias de Justiça da Capital (artigo 19, § 2°). As correições ordinárias deverão ser
realizadas em todas as Promotorias de Justiça pelo menos uma vez a cada biênio (artigo 19, § 3°). As correições
constarão de cronograma a ser publicado no Diário de Justiça, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias,
para conhecimento das autoridades, da Ordem dos Advogados do Brasil e do público em geral (artigo 20). O
titular da Promotoria de Justiça a ser correicionada, se houver, será avisado, mediante ofício, com a
antecedência referida no artigo anterior, podendo o Corregedor-Geral solicitar um quantitativo mínimo de
processos e procedimentos a cargo do membro para fins de correição (artigo 21). Na instalação dos trabalhos, o
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Corregedor-Geral receberá as pessoas referidas no artigo 20 deste Regimento, mediante apresentação do
Promotor de Justiça (artigo 22). O Corregedor-Geral, em seguida, colocar-se-á à disposição dos presentes para
receber informações, referências elogiosas ou reclamações sobre abuso, erro ou omissão dos membros do
Ministério Público e dos órgãos auxiliares sujeitos à correição, ouvindo-os reservadamente, lavrando-se o
respectivo termo (§ 1° do artigo 22). A ausência injustificada do Promotor de Justiça constitui procedimento
incorreto, sujeito à apuração em procedimento disciplinar próprio (§ 3° do artigo 22). O Corregedor-Geral e seus
auxiliares procederão ao exame dos papéis, documentos e procedimentos de qualquer natureza em tramitação
da Promotoria de Justiça (artigo 23). Concluída a correição, o Corregedor-Geral lavrará o respectivo termo,
conforme modelo próprio, entregando-se cópia ao Promotor de Justiça para arquivamento (artigo 24, “caput”).
Constarão do respectivo termo as referências elogiosas oriundas de informações prestadas pelas pessoas
ouvidas por ocasião da correição, bem como possíveis erros, omissões ou abusos cometidos pelo Promotor de
Justiça correicionado (parágrafo único do artigo 24). Durante a correição serão verificadas as condições de
trabalho e as instalações da Promotoria de Justiça, fazendo-se as anotações devidas (artigo 25). A cópia do
relatório da correição será arquivada no prontuário do Promotor de Justiça (artigo 26).
A correição extraordinária será realizada, pessoalmente, pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, de ofício,
por solicitação expressa do Procurador-Geral de Justiça ou dos demais órgãos da Administração Superior do
Ministério Público, para, sem prejuízo das demais verificações próprias da correição ordinária, proceder à
imediata apuração de: a) abusos, 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 27, incisos). Aplicam-se às correições
extraordinárias, no que couber, as regras estabelecidas para as correições ordinárias (artigo 27, § 1°). O edital de
correição extraordinária será publicado com o prazo mínimo de 48 horas (artigo 27, § 2°). Após a realização da
correição extraordinária, lavrar-se-á relatório, o qual será encaminhado ao membro do Ministério Público, que
terá o prazo de quinze dias para prestar os esclarecimentos que entender cabíveis, juntar documentos e
requerer a realização de diligências para esclarecimento dos fatos que lhe foram atribuídos em seu demérito
(artigo 28, “caput”). Caso o membro do Ministério Público correicionado opte por acompanhar os trabalhos e
havendo a conclusão do relatório no ato da correição, ele subscreverá o termo, contando-se o prazo para
justificar-se do dia útil seguinte ao ato da correição (artigo 28, parágrafo único). Concluída a correição, o
Corregedor-Geral instaurará, se for o caso, procedimento disciplinar próprio, na forma da lei (artigo 29, “caput”).
A conclusão da correição será encaminhada ao órgão ou à pessoa que lhe deu causa (parágrafo único do artigo
29). O resultado da correição extraordinária será anotado no prontuário do membro do Ministério Público
respectivo (artigo 30).
Foram realizadas as seguintes inspeções/correições: ano de 2015: 54 (cinquenta e quatro) correições nos cargos
das Promotorias de Justiça e 03 (três) visitas de inspeção nos cargos das Promotorias de Justiça. No ano de 2016,
99 (noventa e nove) cargos das Promotorias de Justiça foram correicionados. Foram realizadas, também, 32
(trinta e duas) visitas de inspeção nos cargos das Procuradorias de Justiça.
Em relatório de correição ordinária, datado de 18 de dezembro de 2015, examinado ao concreto – no 27° cargo
da Promotoria de Justiça de Campo Grande , titulado pelo Doutor Sérgio Fernando Raimundo Harfouche – foram
lançadas as seguintes conclusões:
“O conjunto de constatações permite a esta Corregedoria-Geral registrar as seguintes observações:
1.° Pelo que se infere do questionamento correicional, bem como da análise dos trabalhos correicionais, a
Promotoria de Justiça se encontra em dia, apesar de alguns procedimentos do PROCEVE demandarem impulso
imediato.
2° O volume de serviço na Promotoria de Justiça é intenso, especialmente por conta das ações desenvolvidas pelo
PROCEVE.
3° No que concerne à iniciativa do membro correicionado para o aprimoramento dos trabalhos, anota-se que o
mesmo é empenhado em buscar, além das suas atribuições tradicionais, formas de efetivar os direitos das
crianças e dos adolescentes cuja tutela lhe recai, desenvolvendo com qualidade e empenho um relevante projeto
na sua área de atuação.
4° Quanto à eficiência e à operosidade no exercício de suas funções, anota-se que o membro dedica-se a um
grande número de casos e promove atividades fora do gabinete, que ampliam o alcance do seu trabalho.
5° As manifestações processuais são de muita boa qualidade.
6° Os serviços da Promotoria de Justiça estão em dia, apesar de alguns casos relativos ao PROCEVE demandarem
impulso imediato.
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7° Observou-se o integral atendimento às instruções dos órgãos superiores.
8. Quanto à conduta profissional e privada, bem como quanto ao conceito de que o membro goza na comarca e
seu relacionamento no ambiente forense, anota-se que o mesmo goza do respeito da sociedade e da sua equipe
de trabalho, sendo ainda reportado à Assessoria Especial, pela Delegada titular da DEAIJ, a importância da
atuação do correicionado.
Tendo em vista as funções institucionais da Corregedoria-Geral do Ministério Público, de orientar e fiscalizar as
atividades funcionais e a conduta do membro da Instituição e o objetivo de verificar a regularidade do serviço e a
eficiência da atividade, CONCLUÍMOS que a 27ª Promotoria de Justiça de Campo Grande está dentro dos
perímetros exigimos pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, com o conceito MUITO BOM. Não obstante,
oferecem as Recomendações abaixo:
1° Recomenda-se que o procedimento administrativos não sejam utilizados para o atendimento de matéria ou
casos que possam ser objeto de ação civil pública ou inquérito civil, utilizando-se, nestas hipóteses, o
Procedimento Preparatório.
2° Recomenda-se que os casos de ato infracional que sejam objeto de atuação no PROCEVE sejam atendidos por
Procedimento Administrativo, como já acordado, anterior e verbalmente, como esta Corregedoria.”
É certo que foram inspecionados todos os cargos da Procuradoria de Justiça. Ocorre que, em casos tais, por
força do artigo 166 da Lei Complementar n° 72/94, o Corregedor-Geral, de ofício ou por recomendação do
Colégio de Procuradores, leva a efeito inspeção limitada no seu campo de cognição: a inspeção diz respeito
somente à regularidade administrativa dos serviços de distribuição e devolução de processos. No tópico, a
título de ilustração, transcreve-se o relatório de correição, datado de 07.07.2016, relativo ao 16° cargo da
Procuradoria de Justiça Criminal, titulado pelo Doutor Helton Fonseca Bernardes, a saber:
“O conjunto de constatações permite a esta Corregedoria-Geral registrar as seguintes observações: Os trabalhos
encontram-se em dia, sem quaisquer atrasos nos processos, denotando empenho na condução dos autos afetos à
sua Procuradoria, atendendo ao parâmetro esperado por esta Corregedoria-Geral. O volume de serviço é
compatível com a matéria sob responsabilidade da Procuradoria inspecionada.”

Recomendações:
Recomenda-se a alteração do artigo 169 da Lei Complementar n.° 72/94, expungindo-se a necessidade de
autorização ou recomendação do Colégio de Procuradores para que o Corregedor-Geral realize correições nos
cargos da Procuradoria de Justiça.
Recomenda-se, partindo-se da premissa de que o Conselho Nacional do Ministério Público não estabelece
distinção ontológica entre os cargos das Promotorias de Justiça e os cargos da Procuradoria de Justiça – e nem a
Lei Orgânica Nacional, Lei n.° 8.625/93, artigo 17, inciso II –, a renovação dos trabalhos correicionais, mais
especificamente de correição, 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.

14. Resoluções do CNMP
14.1. Controle Externo da Atividade Policial (Res. nº 20/CNMP): O Controle Externo da Atividade Policial é
regulamentado pela Resolução n. 02/2015-CPJ, de 19/03/15. Os Promotores de Justiça designados devem
realizar a visita no prazo estabelecido pela Resolução 20 do CNMP, mantendo a CGMP uma tabela virtual para
acompanhamento do envio do relatório e de sua validação. Não sendo realizada a visita dentro do prazo
estabelecido, o Promotor de Justiça é comunicado, em primeiro momento via telefone, para o preenchimento
imediato. Não havendo o preenchimento o membro será oficiado, sendo estabelecido prazo para cumprimento.
Até a presente data, não houve necessidade de oficiar aos Promotores de Justiça.
No Estado de Mato Grosso do Sul existem atualmente: 24 estabelecimentos militares; 124 Delegacias de Polícia;
10 unidades de Medicina Legal e 14 unidades de Perícia Criminal. Todos os formulários dos estabelecimentos
militares, unidades de medicina legal e unidades de perícia criminal foram enviados. Das 124 delegacias de
polícia, 3 constam como não enviadas. São duas delegacias regionais e uma virtual. O GACEP - Grupo de Atuação
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Especial do Controle Externo da Atividade Policial, após visita, entendeu que as três unidades referidas não
deveriam constar da lista de estabelecimentos, pois detinham apenas atribuições administrativas, sem
carceragem ou tramitação de inquéritos policiais. Já foi solicitado ao CNMP para descadastrar. Ainda
permanecem na listagem.
14.2. Interceptação telefônica (Res. nº 36/CNMP): Informações são enviadas através do link na intranet do
membro, em razão de seu caráter sigiloso, sendo gerado relatório que é encaminhado mensalmente ao CNMP,
por esta Corregedoria-Geral. O preenchimento e conferência dos dados é feito de forma manual.
14.3. Cronograma de inspeções e correições (Res. nº 43/CNMP):

Novembro
12.11.2015

2ª Promotoria de Justiça de Coxim

Daniella Costa da Silva

12.11.2015

3ª Promotoria de Justiça de Coxim

Rodrigo Cintra Franco

13.11.2015

Promotoria de Justiça de Rio Verde de Mato Grosso

Matheus Carim Bucker

18.11.2015

Promotoria de Justiça de Anastácio

João Meneghini Girelli

18.11.2015

1ª Promotoria de Justiça de Aquidauana

Angélica de Andrade Arruda

20.11.2015

Promotoria de Justiça de Porto Murtinho

Karina Ribeiro dos Santos Vedoatto

27ª Promotoria de Justiça de Campo Grande

Sérgio Fernando Raimundo Harfuche

28ª Promotoria de Justiça de Campo Grande

Vera Aparecida C. Bogalho Frost Vieira

33ª Promotoria de Justiça de Campo Grande

Nicolau Bacarji Júnior

46ª Promotoria de Justiça de Campo Grande

Paulo Henrique Camargo Iunes

30.11 a
2.12.2015

Realizadas no 1º Semestre de 2016

Março
02.3.2016

10.2016.000042-8

PJ Itaquiraí

Bianka Machado Arruda Mendes

02.3.2016

10.2016.000023-9

1ª PJ Naviraí

Paulo da Graça Riquelme de Macedo
Júnior

02.3.2016

10.2016.000027-2

2ª PJ Naviraí

Daniel Pívaro Stadniky
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02.3.2016

10.2016.000029-4

3ª PJ Naviraí

Letícia Rossana Pereira Ferreira

03.3.2016

10.2016.000016-1

1ª PJ de Caarapó

Fernanda Rotilli Dias

03.3.2016

10.2016.000019-4

2ª PJ de Caarapó

Arthur Dias Júnior

16.3.16

10.2016.000014-0

1ª PJ de Amambai

Nara Mendes dos Santos

16.3.2016

10.2016.000015-0

2ª PJ de Amambai

Luiz Eduardo de Souza Sant'Anna
Pinheiro

22.3.16

10.2016.000040-6

1ª PJ de Maracaju

Simone Almada Góes

22.3.16

10.2016.000041-7

2ª PJ de Maracaju

Estéfano Rocha Rodrigues da Silva

23.3.16

10.2016.000038-3

1ª PJ de Sidrolândia

Danielle Borghetti Zampieri de Oliveira

23.3.16

10.2016.000039-4

2ª PJ de Sidrolândia

Janeli Basso

29.3.16

10.2016.000020-6

1ª PJ de São Gabriel do Oeste

Daniel Higa de Oliveira

29.3.16

10.2016.000021-7

2ª PJ de São Gabriel do Oeste

Isabelle Albuquerque dos Santos

30.3.16

10.2016.000022-8

PJ de Bandeirantes

Maurício Mecelis Cabral

Abril
5.4.16

10.2016.000037-2

PJ Nova Alvorada do Sul

Maurício Mecelis Cabral

5.4.2016

10.2016.000034-0

1ª PJ Rio Brilhante

Jorge Ferreira Neto Júnior

5.4.2016

10.2016.000036-1

2ª PJ Rio Brilhante

Rosalina Cruz Cavagnolli

6.4.16

10.2016.000017-2

1ª PJ de Jardim

Allan Carlos Cobacho do Prado

6.4.16

10.2016.000018-3

2ª PJ de Jardim

Lia Paim Lima

11.4.16

10.2016.000030-6

1ª PJ de Corumbá

Viviane Zuffo Vargas Amaro

11.4.16

10.2016.000031-7

2ª PJ de Corumbá

Ana Rachel Barges de Figueiredo

11.4.16

10.2016.000032-8

3ª PJ de Corumbá

Rodrigo Correa Amaro

11.4.16

10.2016.000033-9

5ª PJ de Corumbá

Luciano Bordignon Conte

11.4.16

10.2016.000035-0

7ª PJ de Corumbá

Manoel Veridiano Fukuara Rebello Pinho
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12.4.16

10.2016.000099-4

4ªPJ de Corumbá

Marcos Martins de Brito

12.4.16

10.2016.000100-5

6ªPJ de Corumbá

Marcos Martins de Brito

26.4.16

10.2016.000024-0

1ª PJ de Miranda

Talita Zoccolaro Papa Muritiba

26.4.16

10.2016.000025-0

2ª PJ de Miranda

Cinthia Giselle Gonçalves

26.4.16

10.2016.000026-1

2ª PJ de Aquidauana

José Maurício de Albuquerque

26.4.16

10.2016.000028-3

3ª PJ de Aquidauana

Antenor Ferreira de Rezende Neto

28.4.16

10.2016.000009-4

PJ de Inocência

Andrea de Souza Rezende Neto

29.4.16

10.2016.000010-6

4ª PJ de Três Lagoas

Ana Cristina Carneiro Dias

29.4.16

10.2016.000011-7

7ª PJ de Três Lagoas

José Roberto Tavares de Souza

28.4.16

10.2016.000012-8

8ª PJ de Três Lagoas

Luciano Anechini Lara Leite

28.4.16

10.2016.000013-9

5ª PJ de Três Lagoas

Daniela Araújo Lima da Silva

Maio
5.5.16

10.2016.000052-8

PJ de Sete Quedas

William Marra Silva Júnior

10.5.16

10.2016.000053-9

1ª PJ de Coxim

Daniella Costa da Silva

23.5.16

10.2016.000051-7

PJ de Ribas do Rio Pardo

George Zarour Cezar

23.5.16

10.2016.000050-6

PJ de Agua Clara

Thiago Bonfatti Martins

19.5.16

10.2016.000054-0

PJ de Itaporã

Magno Oliveira João

19.5.16

10.2016.000055-0

1ª PJ Dourados

Jose de Alencar

19.5.16

10.2016.000056-1

2ª PJ Dourados

Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa

19.5.16

10.2016.000057-2

3ª PJ Dourados

José Aparecido Rigato

20.5.16

10.2016.000058-3

4ª PJ Dourados

João Linhares Júnior

19.5.16

10.2016.000059-4

5ª PJ Dourados

Luiz Gustavo Camacho Terçariol

20.5.16

10.2016.000060-6

6ª PJ Dourados

Fernando Jamusse
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20.5.16

10.2016.000061-7

7ª PJ Dourados

Eduardo Fonticielha de Rose

19.5.16

10.2016.000062-8

8ª PJ Dourados

Juliano Albuquerque

20.5.16

10.2016.000063-9

9ª PJ Dourados

Fabrícia Barbosa Lima

20.5.16

10.2016.000064-0

10ª PJ Dourados

Eteocles Brito Mendonça Dias Júnior

20.5.16

10.2016.000065-0

11ª PJ Dourados

Amílcar Araújo Carneiro Júnior

20.5.16

10.2016.000066-1

13ª PJ Dourados

Izonildo Gonçalves de Assunção Júnior

20.5.16

10.2016.000067-2

14ª PJ Dourados

Elcio Felix D'Angelo

20.5.16

10.2016.000068-3

15ª PJ Dourados

Luiz Gustavo Camacho Terçariol

20.5.16

10.2016.000069-4

16ª PJ Dourados

Ricardo Rotunno

Junho
21.6.16

10.2016.000049-4

PJ de Terenos

George Zarour Cezar

22.6.16

10.2016.000070-6

35ª PJ Campo Grande

Christiane Alencar

26.6.16

10.2016.000071-7

12ª PJ Campo Grande

Rodrigo Yshida Brandão

28.6.16

10.2016.000072-8

14ª PJ Campo Grande

Camila Augusta Calarge Doreto

22.6.16

10.2016.000073-9

15ª PJ Campo Grande

Rogério Augusto Calábria de Araújo

22.6.16

10.2016.000074-0

16ª PJ Campo Grande

Julio Bilemjian Ribeiro

23.6.16

10.2016.000075-0

21ª PJ Campo Grande

Gerson Eduardo de Araújo

22.6.16

10.2016.000076-1

22ª PJ Campo Grande

Paula da Silva Volpe

23.6.16

10.2016.000077-2

24ª PJ Campo Grande

Tathiana Correa Pereira da Silva Façanha

22.6.16

10.2016.0000078-3

47ª PJ Campo Grande

Renzo Siufi

22.6.16

10.2016.0000079-4

48ª PJ Campo Grande

Ana Lara Camargo de Castro

27.6.16

10.2016.0000080-6

50ª PJ Campo Grande

Jiskia Sandri Trentin

22.6.16

10.2016.0000081-7

65ª PJ Campo Grande

Fernando Jorge Manvailer Esgaib
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22.6.16

10.2016.0000082-8

66ª PJ Campo Grande

Hellen Neves Dutra da Silva

24.6.16

10.2016.0000083-9

72ª PJ Campo Grande

Luciana do Amaral Rabelo

22.6.16

10.2016.0000084-0

61ª PJ Campo Grande

Silvio Amaral Nogueira de Lima

22.6.16

10.2016.0000085-0

62ª PJ Campo Grande

Candy Hiroki Cruz Marques Moreira

23.6.16

10.2016.0000086-1

63ª PJ Campo Grande

Ricardo Benito Crepaldi

23.6.16

10.2016.0000087-2

64ª PJ Campo Grande

Cristiane Amaral Cavalcante

23.6.16

10.2016.0000088-3

68ª PJ Campo Grande

Celso Antonio Botelho de Carvalho

23.6.16

10.2016.0000089-4

69ª PJ Campo Grande

Luiz Antonio Freitas de Almeida

16.6.16

10.2016.0000090-6

1ª PJ de Nova Andradina

Alexandre Rosa Luz

16.6.16

10.2016.0000091-7

2ª PJ de Nova Andradina

Paulo Leonardo de Faria

16.6.16

10.2016.0000092-8

3ª PJ de Nova Andradina

Fabrício Secafen Mingatti

22.6.16

10.2016.0000110-5

10ª PJ Campo Grande

Marcos Fernandes Sisti

22.6.16

10.2016.0000111-6

11ª PJ Campo Grande

Grazia Strobel da Silva Gaifatto

22.6.16

10.2016.0000112-7

13ª PJ Campo Grande

Pedro Arthur de Figueiredo

22.6.16

10.2016.0000113-8

17ª PJ Campo Grande

Clóvis Amauri Smaniotto

4.7.16

10.2016.0000114-9

18ª PJ Campo Grande

Lívia Carla Guadanhim Bariani

6.7.16

10.2016.0000115-0

19ª PJ Campo Grande

Eduardo José Rizkallah

22.6.16

10.2016.0000116-0

20ª PJ Campo Grande

Daniela Cristina Guiotti

22.6.16

10.2016.0000117-1

23ª PJ Campo Grande

Regina Dornte Broch

28.6.16

10.2016.0000118-2

5ª PJ Campo Grande

Plínio Alessi Junior

22.6.16

10.2016.0000119-3

7ª PJ Campo Grande

Reynaldo Hilst Mattar

27.6.16

10.2016.0000120-5

8ª PJ Campo Grande

José Luiz Rodrigues

23.6.16

10.2016.0000121-6

49ª PJ Campo Grande

Gevair Ferreira Lima Júnior
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22.6.16

10.2016.0000122-7

67ª PJ Campo Grande

Eduardo Franco Cândia

6.7.16

10.2016.0000123-8

44ª PJ Campo Grande

Cristiane Barreto Nogueira Rizkallah

22.6.16

10.2016.0000124-9

32ª PJ Campo Grande

Filomena Aparecida Depolito
Fluminhan/Paula da Silva Volpe

16.6.16

10.2016.0000125-0

1ª PJ Ivinhema

Daniel do Nascimento Britto

16.6.16

10.2016.0000126-0

2ª PJ Ivinhema

Juliana Martins Zaupa

15.6.16

10.2016.0000127-1

1ª PJ Bataguassu

Wilson Canci Júnior

15.6.16

10.2016.0000128-2

2ª PJ Bataguassu

Edival Goulart Quirino

17.6.16

10.2016.0000129-3

PJ Angélica

Daniel do Nascimento Britto

Serão realizadas no 2º Semestre de 2016
Mês

Agosto e Setembro

Promotoria

Correcionado (a)

25ª PJ Campo Grande

Fabricio Proença de Azambuja (em Substituição)

43ª PJ Campo Grande

Humberto Lapa Ferri

1ª PJ Chapadão do Sul

Marcus Vinicius Tieppo Rodrigues

2ª PJ Chapadão do Sul

Fernanda Proença de Azambuja

1ª PJ Cassilândia

Adriano Lobo Viana de Resende

2ª PJ Cassilândia

Aline Mendes Franco Lopes

PJ Pedro Gomes

Ana Carolina Lopes de Mendonça Castro

PJ Rio Negro

Eduardo de Araujo Portes Guedes

PJ Sonora

Marcos André Sant’ana Cardoso

1ª PJ Ponta Porã

Gabriel da Costa Rodrigues Alves

2ª PJ Ponta Porã

Patricia Icassati Almirão

3ª PJ Ponta Porã

Gisleine Dal Bó

4ª PJ Ponta Porã

Clarissa Carlotto Torre

Outubro e Novembro

28

CORREGEDORIA NACIONAL

5ª PJ Ponta Porã

Ludmila de Paulo Castro Silva

PJ Bela Vista

Alexandre Estuqui Junior

Ademais, foram realizadas Visita de Inspeção nas Procuradorias de Justiça no mês de junho/2016:
Procuradorias de Justiça Inspecionadas
Cíveis
7.7.16

1ª Procuradoria de Justiça

Irma Vieira de Santana e
Anzoategui

10.2016.00000136-0

7.7.16

2ª Procuradoria de Justiça

Mauri Valentim Ricciotti

10.2016.00000137-1

7.7.16

3ª Procuradoria de Justiça

Marigô Regina Bittar Bezerra

10.2016.00000138-2

7.7.16

4ª Procuradoria de Justiça

Olavo Monteiro Mascarenhas

10.2016.00000139-3

7.7.16

5ª Procuradoria de Justiça

Marcos Antônio Martins
Sottoriva

10.2016.00000140-5

7.7.16

6ª Procuradoria de Justiça

Silvio César Maluf

10.2016.00000141-6

7.7.16

7ª Procuradoria de Justiça

Belmires Soles Ribeiro

10.2016.00000142-7

7.7.16

8ª Procuradoria de Justiça

Mara Cristiane Crisóstomo Bravo

10.2016.00000143-8

Criminais
7.7.16

1ª Procuradoria de Justiça

Jaceguara Dantas da Silva Passos

10.2016.00000144-9

7.7.16

2ª Procuradoria de Justiça

Hudson Shiguer Kinashi

10.2016.00000145-0

7.7.16

3ª Procuradoria de Justiça

Gilberto Robalinho da Silva

10.2016.00000146-0

7.7.16

4ª Procuradoria de Justiça

Sara Francisco Silva

10.2016.00000147-1

7.7.16

5ª Procuradoria de Justiça

Nilza Gomes da Silva

10.2016.00000148-2

7.7.16

6ª Procuradoria de Justiça

Antonio Siufi Neto

10.2016.00000149-3

7.7.16

7ª Procuradoria de Justiça

Evaldo Borges Rodrigues da
Costa

10.2016.00000150-5

7.7.16

8ª Procuradoria de Justiça

Humberto de Matos Brittes

10.2016.00000152-7

7.7.16

9ª Procuradoria de Justiça

Miguel Vieira da Silva

10.2016.00000153-8

7.7.16

10ª Procuradoria de Justiça

João Albino Cardoso Filho

10.2016.00000154-9
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7.7.16

11ª Procuradoria de Justiça

Rodrigo Jacobina Stephanini

10.2016.00000155-0

7.7.16

12ª Procuradoria de Justiça

Lucienne Reis D Avila

10.2016.00000156-0

7.7.16

13ª Procuradoria de Justiça

Francisco Neves Júnior

10.2016.00000157-1

7.7.16

14ª Procuradoria de Justiça

Lenirce Aparecida Avellaneda
Furuya

10.2016.00000158-2

7.7.16

15ª Procuradoria de Justiça

Esther Sousa de Oliveira

10.2016.00000159-3

7.7.16

16ª Procuradoria de Justiça

Helton Fonseca Bernardes

10.2016.00000160-5

7.7.16

17ª Procuradoria de Justiça

Adhemar Mombrum de Carvalho
Neto

10.2016.00000161-6

7.7.16

18ª Procuradoria de Justiça

Gerardo Eriberto de Morais

10.2016.00000162-7

7.7.16

19ª Procuradoria de Justiça

Luis Alberto Safraider

10.2016.00000163-8

7.7.16

20ª Procuradoria de Justiça

Paulo Cezar dos Passos

10.2016.00000164-9

Dos Direitos Difusos e Coletivos
7.7.16

1ª Procuradoria de Justiça

Sérgio Luiz Morelli

10.2016.00000165-0

7.7.16

2ª Procuradoria de Justiça

Aroldo José de Lima

10.2016.00000166-0

7.7.16

3ª Procuradoria de Justiça

Ariadne de Fátima Cantu da Silva

10.2016.00000167-1

7.7.16

4ª Procuradoria de Justiça

Edgar Roberto Lemos de
Miranda

10.2016.00000168-2

14.4. Inspeções em estabelecimentos prisionais (Res. nº 56/CNMP): Os Promotores de Justiça com atribuição
devem realizar a visita no prazo estabelecido pela Resolução 56 do CNMP, mantendo a CGMP uma tabela para
acompanhamento do envio do relatório. Não sendo realizada a visita dentro do prazo estabelecido, o Promotor
de Justiça é comunicado, em primeiro momento via telefone, para o preenchimento imediato. Não havendo o
preenchimento o membro será oficiado, sendo estabelecido prazo para cumprimento. Atualmente existem no
Estado de Mato Grosso do Sul 46 (quarenta e seis) estabelecimentos penais. Não há pendências de envio para o
trimestre (mar/abr/maio).
14.5. Fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade
(Res. nº 67/CNMP): Os Promotores de Justiça com atribuição devem realizar a visita no prazo estabelecido pela
Resolução 67 do CNMP, mantendo a CGMP uma tabela para acompanhamento do envio do relatório. Não sendo
realizada a visita dentro do prazo estabelecido, o Promotor de Justiça é comunicado, em primeiro momento via
telefone, para o preenchimento imediato. Não havendo o preenchimento o membro será oficiado, sendo
estabelecido prazo para cumprimento. Atualmente existem oito (8) Unidades de Internação e 2 de semiliberdade
no âmbito do Estado. Não há pendências de formulários não enviados.
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14.6. Indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares (Res. nº 68/CNMP): Os
prazos prescricionais constam em tabela Excel, que contém todos os procedimentos em trâmite na Corregedoria,
e quanto aos procedimentos disciplinares, quando do cadastramento no SAJ é inserido no campo “pendências”.
Recomendação: Recomenda-se ao Procurador-Geral de Justiça que adote providências no âmbito administrativo
para que o setor de tecnologia da informação crie um campo específico no SAJ/MP para registrar o prazo
prescricional dos procedimentos de natureza disciplinar, com a finalidade de atender a Res. 68 do CNMP.
14.7. Inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (Res. nº 71/CNMP): Os
Promotores de Justiça com atribuição devem realizar a visita no prazo estabelecido pela Resolução 71 do CNMP,
mantendo a CGMP uma tabela para acompanhamento do envio do relatório. Não sendo realizada a visita dentro
do prazo estabelecido, o Promotor de Justiça é comunicado, em primeiro momento via telefone, para o
preenchimento imediato. Não havendo o preenchimento o membro será oficiado, sendo estabelecido prazo para
cumprimento. Atualmente, existem 84 entidades de acolhimento institucional e 2 de acolhimento familiar. Todas
foram visitadas e tiveram seus formulários enviados.
14.8. Controle do exercício do magistério (Res. nº 73/CNMP): Anualmente é encaminhado ofício circular aos
Promotores de Justiça solicitando informações sobre o exercício da docência. A CGMP mantém controle virtual e
as informações são arquivadas em pasta própria. No segundo semestre de 2016 apenas uma Promotora de
Justiça exerce o magistério.
14.9. Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar (Res. Nº 136/CNMP): Todos os procedimentos
estão cadastrados no SNI-ND. Foi detectado que a classe dos procedimentos cadastrados não está de acordo
com o glossário das tabelas unificadas de corregedoria.
Recomendação: Recomenda-se ao Corregedor-Geral para que ajuste a classe dos procedimentos já cadastrados
no Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar, mediante solicitação dirigida à STI do CNMP, bem
como adotar a tabela unificada de Corregedoria para os novos registros.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE. Quanto à recomendação para ajudar a classe dos procedimentos já cadastrados no
sistema Nacional de Informação de Natureza Disciplinar, mediante solicitação dirigida à STI do CNMP, bem como
adotar a tabela unificada de Corregedoria para novos registros, esclarecemos que este Órgão já adotou as
providências necessárias e os ajustes já foram efetivados.
Quanto às recomendações que dependem de alterações normativas, entendemos conveniente aguardar o relatório
definitivo para subsidiar as propostas necessárias.

15.

Em Relação aos Órgãos Colegiados

Foi solicitado, pela equipe de inspeção da Corregedoria Nacional do CNMP, cópias das atas das Sessões dos
Colegiados em que estavam pautados processos de natureza disciplinar para verificar se houve ausências
injustificadas de Procuradores de Justiça às Sessões do Colegiado. As atas das Sessões estão sendo analisadas no
âmbito da Corregedoria Nacional.
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16.

Em Relação a Outras Atividades Exercidas pelo Órgão

16.1. Assentos funcionais: Os assentos funcionais dos membros do Ministério Púbico estão disponíveis em
formato digital e físico. Cada membro possui pasta própria, física, que fica disponível em arquivo na CGMP, onde
são armazenadas todas as informações funcionais (ex: certificado de cursos, relatórios de correição, inspeção,
ficha de avaliação para promoção e remoção, etc). O arquivo digital é realizado pelos sistemas SIMPES e
Turmalina (este último pertence à Secretaria de Recursos Humanos). No SIMPES são inseridas as informações
referentes aos dados de interesse da Corregedoria-Geral: algumas encaminhadas pelos membros e outras
inseridas pelo referido Órgão, tais como, aplicação de penalidade, aprimoramento cultural, Correição, Docência,
Elogios, Expedientes diversos, Inspeção Permanente, Nomeação, Procedimento Disciplinar, Promoção/Remoção,
Publicações, Recomendações, Relatórios, Visita de Inspeção e afastamentos. No sistema Turmalina constam
informações referentes aos dados funcionais do membro: designações, convocações, férias, indicações,
promoções, remoções, e outros registros que são publicados no Diário Oficial do MP/MS.
15.2. Expedição de atos, portarias e recomendações: No ano de 2016 foram expedidos: 12 (doze) Avisos e 7
(sete) Portarias em procedimentos disciplinares. Foram expedidas várias recomendações nas Correições
Ordinárias realizadas

16.3. Controle de estagiários: Realizado pelo CEAF.
16.4. Controle disciplinar de servidores: Realizado pela Procuradoria-Geral de Justiça.
16.5. Manifestações nas autorizações de residência fora da comarca:
O Corregedor-Geral emite parecer, que é arquivado em pasta própria no Órgão, seguindo o procedimento para
deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, de conformidade com a Resolução nº 01/2008/PGJ, de
08/05/08 e com a Resolução nº 26 do CNMP. A corregedoria controla as autorizações através das publicações. O
controle dos membros autorizados a residir fora da comarca de atuação é realizado por meio de arquivo word,
arquivado na rede. Atualmente, existem quatro membros autorizados a residir fora da comarca.
16.6. Movimentação de quadro: A avaliação do mérito funcional, por ocasião dos processos de remoção ou de
promoção por merecimento tem seus critérios estabelecidos pela Resolução nº 002/2009-CSMP, de 22 de abril de
2009. A Corregedoria-Geral disponibiliza a Ficha de Avaliação para Promoção e Remoção – FAPR dos inscritos no
Concurso de Promoção/Remoção aos Conselheiros, no prazo de 48 horas após o encerramento das inscrições.
Juntamente com a ficha é encaminhado Relatório Sintético das atividades funcionais do membro, nos últimos
dois anos.
16.7. Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº 74/CNMP: As
informações sobre desempenho funcional são prestadas pela Corregedoria-Geral, com fulcro no art. 18, XXIII e
XXIV da Lei Complementar 72/94. Os dados são digitados pela corregedoria, após consolidação realizada pela
Secretaria de Tecnologia da Informação, Setro de Desenvolvimento. Referidos dados são extraídos de dois
sistemas SIMPE SU (estatística) e do SAJ/MP (para as comarcas onde já foi implantado). Há demanda por parte
da Corregedoria que a TI coloque à disposição o webservice para a remessa automatizada dos dados ao CNMP.
16.8. Relatório anual da Corregedoria-Geral: Encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça e ao Conselho
Superior do Ministério Público até a primeira quinzena do mês de fevereiro.
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1.9. Outras atividades exercidas pela Corregedoria-Geral: 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
RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça para que priorize a implantação do SAJ/MP nos órgãos
colegiados, em especial no Colégio de Procuradores. A Corregedoria Nacional deverá ser informada das
providências adotadas no prazo de 90 dias.
17.6. Quanto aos Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional. Considerando o quanto
constatado na inspeção, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este item.
17.7. Quanto aos procedimentos disciplinares. A Corregedoria Nacional instaurou, após a inspeção, 01 (uma)
Reclamação Disciplinar bem como realizou correições extraordinárias em 3 (três) Promotorias de Justiça.
Ademais, considerando que a equipe de inspeção constatou a existência, na legislação local, de previsão de
causas interruptivas da prescrição nos procedimentos disciplinares. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria
Nacional será informada das providências adotadas.
17.8. Quanto ao estágio probatório. Quanto às questões relativas ao Estágio Probatório, a Corregedoria
Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de DETERMINAÇÃO ao
Corregedor-Geral para que: a) Exerça papel de protagonista no Curso de preparação para ingresso na carreira,
participando do planejamento e garantindo, também, que a Corregedoria disponha de tempo adequado nos
módulos do curso; b) Estabeleça a obrigatoriedade dos Promotores de Justiça em estágio probatório realizarem
trabalhos no Plenário do Tribunal do Júri; c) Submeta os promotores em estágio probatório, ao menos, a uma
inspeção/correição ordinária; d) disponibilizem todas as peças para avaliação por amostragem pela Corregedoria;
expedição de RECOMENDAÇÃO ao Corregedor-Geral para que: e) realize o
acompanhamento
psicológico/psiquiátrico dos membros em estágio probatório. No prazo de 60 (sessenta) dias a Corregedoria
Nacional será informada das medidas até então adotadas.
17.9. Quanto às Correições e Inspeções. A Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional
expedir DETERMINAÇÃO para que o Corregedor-geral: a) Inspecione o desempenho dos Promotores no Tribunal
do Júri; b) realize inspeção física nas Promotorias com atribuição extrajudicial, devendo ser observado, para
tanto: 1)correta taxonomia; 2)regularidade formal dos procedimentos; 3) tempo transcorrido desde a instauração
do procedimento; 4) resolutividade; 5)ausência de impulso por mais de 120 (cento e vinte dias). c) realize
inspeção nas Procuradorias. A Corregedoria Nacional deverá ser comunicada, no prazo de 90 (noventa) dias sobre
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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. No entanto, O GACEP Grupo de Atuação Especial do Controle Externo da Atividade Policial, após visita, entendeu que três unidades
não deveriam constar da lista de estabelecimentos, pois detinham apenas atribuições administrativas, sem
carceragem ou tramitação de inquéritos policiais. Já foi solicitado ao CNMP para descadastrar. Ainda
permanecem na listagem. Assim sendo, a Corregedoria Nacional propõe o encaminhamento de ofício para a
Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública do CNMP para ciência
e providências.
17.11. Quanto às interceptações telefônicas – Resolução nº 36/CNMP. - . Diante do que foi constatado,
desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
17.12. Quanto ao cronograma de inspeções e correições – Resolução nº 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. Considerando o quanto constatado na inspeção, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do
Conselho Nacional do Ministério Público a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça que
adote providências no âmbito administrativo para que o setor de tecnologia da informação crie um campo
específico no SAJ/MP para registrar o prazo prescricional dos procedimentos de natureza disciplinar, com a
finalidade de atender a Res. 68 do CNMP. A Corregedoria Nacional deverá ser informada sobre as providências
adotadas no prazo de 60 dias.

17.16. Quanto à inspeção dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes – Resolução
nº 71/CNMP. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este
tema.
17.17. Quanto ao exercício do magistério – Resolução nº 73/CNMP. Diante do que foi constatado,
desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
17.18. Quanto ao Colégio de Procuradores. Foi solicitado, pela equipe de inspeção da Corregedoria Nacional do
CNMP, cópias das atas das Sessões dos Colegiados em que estavam pautados processos de natureza disciplinar
para verificar se houve ausências injustificadas de Procuradores de Justiça às Sessões do Colegiado. As atas das
Sessões estão sendo analisadas no âmbito da Corregedoria Nacional.

17.19. Quanto aos assentos funcionais. Diante do que foi constatado pela Equipe de Inspeção, a Corregedoria
Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP.
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17.20. Quanto à expedição de atos, portarias e recomendações. Diante do que foi constatado pela Equipe de
Inspeção, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao Plenário
do CNMP.
17.21. Quanto ao controle de estagiários. Diante do que foi constatado pela Equipe de Inspeção, a Corregedoria
Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao Plenário do CNMP.
17.22. Quanto ao controle disciplinar de servidores. Diante do que foi constatado pela Equipe de Inspeção, a
Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao Plenário do CNMP.
17.23. Quanto às manifestações nas autorizações de residência fora da comarca. Diante do que foi constatado
pela Equipe de Inspeção, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de
proposições ao Plenário do CNMP.
17.24. Quanto à movimentação de quadro, 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 Mato Grosso do Sul 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 do Mato Grosso do Sul
para que: a) não designe, como substituto, promotor que esteja com acúmulo de serviço, sendo que tal
certificação deverá ser fornecida pela Corregedoria do MPMS.
17.25. Quanto à delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº 74/CNMP.
Diante do que foi constatado pela Equipe de Inspeção, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o
encaminhamento de proposições ao Plenário do CNMP.
17.26. Quanto ao relatório anual da Corregedoria. Diante do que foi constatado pela Equipe de Inspeção, a
Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao Plenário do CNMP.
17.27. Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar - Res. Nº 136/CNMP: Diante do que foi
constatado, a Corregedoria Nacional propõe ao plenário do CNMP que expeça RECOMENDAÇÃO ao CorregedorGeral para que observe, quando do registro de procedimentos no Sistema Nacional de Informações de Natureza
Disciplinar, a tabela unificada de Corregedoria. Em 30 (trinta) dias, a Corregedoria Nacional será informada das
providências adotadas.
17.28. Cadastro Nacional de Membros – Res. n.º 78/CNMP - Diante do que foi constatado pela Equipe de
Inspeção, a Corregedoria Nacional entende que não é necessário o encaminhamento de proposições ao Plenário
do CNMP.
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18. Considerações Finais

18.1. Ao concluir este Relatório de Correição, cabe deixar consignada a total colaboração da Procuradoria-Geral
de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul 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, 28 de setembro de 2016.

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

O Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr. Cláudio Henrique Portela do Rego, por meio da Portaria
CNMP-CN n° 58, de 20 de março de 2017, instaurou o procedimento de correição nos órgãos de controle
disciplinar das unidades do Ministério Público do Estado de Goiás, 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 0.00.000.000047/2017-20, para organização dos documentos. A
execução da correição ocorreu conforme seu planejamento e foi realizada nos dias 22 e 23 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/PR Rodrigo Leite Ferreira Cabral.

2. Atribuições e Estrutura Organizacional da Corregedoria-Geral

A Corregedoria Geral é o órgão da administração superior encarregado de orientar e fiscalizar as atividades
funcionais e a conduta dos membros do Ministério Público, bem como fiscalizar e avaliar os resultados das metas
institucionais e atividades dos demais órgãos da administração e dos órgãos auxiliares da atividade funcional. O
Corregedor-Geral será eleito, em votação secreta, pelo Colégio dos Procuradores de Justiça, entre seus
integrantes, para mandato de dois anos, em regime de dedicação exclusiva, na primeira quinzena do mês que
anteceder o término do mandato, permitida a reeleição, observado o mesmo procedimento.
2.1. Atribuições. Segundo o artigo 28, da Lei Complementar nº 25, de 06 de julho de 1998, incumbe ao
Corregedor-Geral do Ministério Público, dentre outras atribuições:

I - superintender as atividades funcionais e administrativas afetas à Corregedoria Geral do
Ministério Público, mantendo a organização dos assentamentos funcionais dos membros do Ministério Público
e deles fazendo constar os elementos relevantes a apreciação dos pedidos de promoção e remoção;
II - integrar, como membro nato, o Conselho Superior do Ministério Público e o Colégio de
Procuradores de Justiça, sem direito a voto quando do julgamento de suas postulações e de recurso a que
tenha dado causa;
III - interpor recurso, ao Colégio de Procuradores de Justiça e ao Conselho Superior do
Ministério Público, quando não acolhida sugestão de aplicação de pena;
IV - elaborar o Regimento Interno da Corregedoria Geral do Ministério Público e submetê-lo a
apreciação do Colégio de Procuradores de Justiça, devendo dele constar a organização dos serviços, a
estrutura da Secretaria e o Regulamento do Estágio Probatório;
V - propor aos demais Órgãos da Administração Superior do Ministério Público, a expedição
de normas administrativas e remeter-lhes as informações necessárias ao desempenho de suas atribuições;
VI - enviar ao Colégio de Procuradores de Justiça, na segunda quinzena do mês de
fevereiro, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas pela Corregedoria Geral no ano anterior;
VII - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça, na primeira quinzena de fevereiro, relatório
com dados estatísticos sobre as atividades das Procuradorias e Promotorias de Justiça, relativos ao ano anterior;
VIII - propor, ao Conselho Superior do Ministério Público, reclamações quanto ao quadro
geral de antigüidade do Ministério Público;
IX - promover o levantamento das necessidades de caráter pessoal e material dos órgãos e
serviços auxiliares de apoio aos Órgãos da Administração, de Execução e Auxiliares do Ministério Público,
propondo sugestões, em relatório circunstanciado, aos Órgãos competentes;
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X - verificar a obediência dos membros do Ministério Público às vedações a eles impostas e
fiscalizar o cumprimento de seus deveres e atribuições, devendo, dentre outras medidas que julgar cabíveis:
a) realizar correições nas Promotorias de Justiça, nos Centros de Apoio Operacional e nas Promotorias de Justiça Eleitorais;
b) realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório circunstanciado e
reservado ao Colégio de Procuradores de Justiça;
c) realizar, no curso do mandato, Correições e Inspeções Ordinárias em, respectivamente,
pelo menos cinqüenta por cento das Promotorias e Procuradorias de Justiça;
d) fiscalizar o cumprimento das metas institucionais estabelecidas pela Procuradoria Geral
de Justiça, Procuradorias de Justiça, Promotorias de Justiça e Centros de Apoio Operacional, decorrentes do
Plano Estratégico e seus desdobramentos; - Redação dada pela Lei Complementar nº 75, de 21-09-2009.
e) fiscalizar o cumprimento dos prazos e procedimentos previstos em lei;
f) fiscalizar se o membro do Ministério Público reside na respectiva Comarca de lotação ou
se está representando judicialmente ou prestando consultoria jurídica a entidades públicas;
06/04/2017 www.gabinetecivil.goias.gov.br/pagina_leis.php?id=7069
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/pagina_leis.php?id=7069 16/82
g) instaurar, de ofício ou por provocação dos demais Órgãos da Administração Superior do
Ministério Público, e presidir procedimento administrativo disciplinar contra membro da Instituição,
encaminhando-o ao Procurador-Geral de Justiça para decisão;
h) presidir Comissão Processante instalada para apurar fato objeto de Processo Administrativo Disciplinar;
i) propor o afastamento de membro do Ministério Público submetido a Processo Administrativo Disciplinar;
j) acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público, propondo, sessenta
dias antes de seu término, em relatório circunstanciado, ao Conselho Superior do Ministério Público, o seu
vitaliciamento ou não, com a recomendação, nesta última hipótese, de sua demissão;
l) impugnar o vitaliciamento dos membros do Ministério Público em estágio probatório, antes
do decurso do prazo de dois anos;
m) avaliar os Relatórios de Estágio Probatório;
n) propor, visando o interesse público, a disponibilidade e a remoção compulsória de membros do Ministério Público;
o) avaliar os Relatórios Estatísticos, os Relatórios de Visita e Correição às Delegacias de
Polícia e às Cadeias Públicas, bem como os Relatórios de Visita e Correição aos estabelecimentos que
abriguem idosos, incapazes, deficientes ou crianças e adolescentes;
p) requisitar, aos órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quaisquer informações e
diligências que se fizerem necessárias às atividades desempenhadas pela Corregedoria Geral do Ministério Público;
q) assegurar a continuidade dos serviços, informando ao Procurador-Geral de Justiça os
casos de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição de titular de cargo ou função;
r) analisar, reservadamente, todas as comunicações de suspeição e impedimento de membros do Ministério Público;
s) realizar convocação individual ou geral de membros do Ministério Público;
t) fazer recomendações de caráter geral ou específico, sem caráter vinculativo, a Órgãos de
Execução e Auxiliares, promovendo o aprimoramento, a integração e a uniformização funcional destes;
u)
expedir
normas
administrativas
visando
a
racionalização,
a
regularidade
e
o
aperfeiçoamento das atividades funcionais dos membros do Ministério Público, bem como orientadoras de sua
conduta sócio-moral;
v) solicitar informações, aos membros do Ministério Público, quanto ao desempenho de atividades político-partidárias;
x) fiscalizar a utilização da carteira funcional, a posse e o porte de armas;
z) apresentar ao Procurador-Geral de Justiça a proposta orçamentária anual da Corregedoria
Geral do Ministério Público para que seja submetida ao Colégio de Procuradores de Justiça, dentro da proposta
anual do Ministério Público.
XI - prestar ao membro do Ministério Público informações de caráter pessoal e funcional,
assegurando-lhe o direito de acesso, retificação e complementação dos dados;
XII - desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas por lei ou estiverem previstas
no Regimento Interno da Corregedoria Geral do Ministério Público.
XIII – realizar, periodicamente, a avaliação de desempenho dos órgãos de execução. - Redação dada pela Lei Complementar
nº 75, de 21-09-2009.
XIII – aplicar aos servidores do Ministério Público as sanções de repreensão e suspensão. - Acrescido pela Lei Complementar
nº 65, de 18-12-2008.
06/04/2017 www.gabinetecivil.goias.gov.br/pagina_leis.php?id=7069
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/pagina_leis.php?id=7069 17/82
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XIV – aplicar aos servidores do Ministério Público as sanções de repreensão e suspensão. - Acrescido pela Lei Complementar
nº 81, de 26-01-2011.

2.2. Regimento Interno. Além da fixação legal das atribuições da Corregedoria-Geral pela LC 25/1998, o órgão
dispõe de Regimento Interno.

3. Corregedor-Geral

O Corregedor-Geral do Ministério Público de Goiás é o Procurador de Justiça, Abraão Júnior Miranda Coelho,
que assumiu o cargo de Corregedor-Geral em 01 de janeiro de 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; nos últimos 6 meses não se afastou de suas atividades;
cumpre expediente de segunda a sexta-feira, nos períodos matutino e vespertino.

4. Corregedor-Geral Substituto

O Corregedor-Geral Substituto, que substitui o Corregedor-Geral em suas faltas, afastamentos temporários,
impedimentos ou suspeição e é escolhido pelo Colégio dos Procuradores de Justiça, nos termos dos artigos 29 e
30 da Lei Complementar Estadual nº 25/98, é o Procurador de Justiça Dr. Altamir Rodrigues Vieira Júnior.

5. Promotores Corregedores

5.1. HERÁCLITO D’ABADIA CAMARGO, assumiu o órgão em 06 de julho de 2015, quando assumiu o órgão era
titular da 2º Promotoria de Justiça da Comarca de Formosa. Em 13 de março de 2017, foi exonerado da referida
função e entrou em exercício na 67ª Promotoria de Justiça de Goiânia, em virtude de remoção. Em 14 de março
de 2017, foi novamente nomeado para assumir a função de 1º Promotor de Justiça Corregedor, Chefe de
Secretaria; 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 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00.

5.2. CASSIUS MARCELLUS DE FREITAS RODRIGUES, assumiu o órgão em 26 de janeiro de 2015, é titular da 85ª
Promotoria de Justiça de Goiânia, reside na comarca de lotação, com prejuízo das funções; atualmente não
participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce o magistério nem a advocacia; não está respondendo a
procedimentos administrativo disciplinar; cumpre expediente das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00,
diariamente.

5.3. SEBASTIÃO MARCOS MARTINS, assumiu o órgão em 07 janeiro de 2015; é titular da 29ª Promotoria de
Justiça de Goiânia; reside na comarca de lotação; atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; não
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exerce a magistério e nem a advocacia; não respondeu nem está respondendo a procedimento administrativo
disciplinar; cumpre expediente das 08h00 às 13h00 e das 15h00 às 18h00, diariamente.

5.4. FABÍOLA MARQUEZ TEIXEIRA, assumiu o órgão em 20 de janeiro de 2015; é titular da 6ª Promotoria de
Goiânia; reside na comarca de lotação; atualmente não participa de curso de aperfeiçoamento; não exerce a
magistério e nem a advocacia; não está respondendo a procedimento administrativo disciplinar; cumpre
expediente das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, diariamente.

5.5. SILVANA ANTUNES VIEIRA NASCIMENTO, assumiu o órgão em 01 de janeiro de 2015; é titular da 92ª
Promotoria de Justiça de Goiânia; reside na comarca de lotação; atualmente não participa de curso de
aperfeiçoamento; não exerce a magistério e nem a advocacia; não está respondendo a procedimento
administrativo disciplinar; cumpre expediente das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, diariamente.

6. Estrutura de Pessoal

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

Nome do Servidor
Monielle Oliveira Camargo Vieira
Amy Batista Soares e Silva
Madiha Antonios Kayed Elias
Carvalho
Claider Ferreira da Paz
Cynthia Daher Passaglia
Mayla Lobo Name
Lara Roberto Cabral Arantes
Renata Vieira Evangelista
Patrícia Elvira Gonçalves de Castro
William Sérgio Azevedo Guimarães
Eduardo Alves de Freitas
Lohainy Rodrigues Torres
Fernanda Palmira Cardoso Derence
Danilo Francisco de Sales Pinto
Karina Didonet
Jennifer Honório Santos

Função
Coordenadora Administrativa
Assessor da Corregedoria
Assessor da Corregedoria

Atribuições
Ato CGMP nº 24/2015
RIC/CGMP
RIC/CGMP

Motorista
da
Administração
Superior
Assessor Administrativo

LC nº 103/2013 c/c Lei Estadual nº
13.162/97
Lei Complementar Estadual nº
103/2013
Lei Complementar Estadual nº
103/2013
Ato CGMP nº 11/2013 e Lei
Estadual nº 10.460/88.
Ato GCMP nº 11/2013
Ato GCMP nº 11/2013
Ato GCMP nº 11/2013
Ato GCMP nº 11/2013
Ato GCMP nº 11/2013
Ato GCMP nº 11/2013
Ato GCMP nº 11/2013
Ato GCMP nº 11/2013
Ato GCMP nº 11/2013

Assistente
de
Gabinete
de
Procurador de Justiça
Inspetora de Corregedoria e
Sindicante do Ministério Público
Inspetor de Corregedoria
Inspetor de Corregedoria
Inspetor de Corregedoria
Inspetor de Corregedoria
Inspetor de Corregedoria
Inspetor de Corregedoria
Inspetor de Corregedoria
Inspetor de Corregedoria
Inspetor de Corregedoria
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7. Estrutura Física

A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Goiás está localizada no 2º andar do Edifício-Sede
do Ministério Público, dividida em uma recepção, gabinete do Corregedor-Geral, um gabinete do 1º Promotor
de Justiça Corregedor, um gabinete utilizado em conjunto pelos 2º e 3º Promotores de Justiça Corregedores,
um gabinete utilizado em conjunto pelas 4ª e 5ª Promotoras de Justiça Corregedoras, uma sala da Sindicante,
duas salas para os demais servidores e sala de reuniões com sistema de gravação audiovisual. Cada membro
e servidor possui sua própria estação de trabalho com computador. Há dez impressoras para atender a
Corregedoria. No 1º andar do Edifício-Sede do Ministério Público está localizada a sala destinada à Comissão
Processante dos servidores, ligada à Corregedoria-Geral.

8. Sistemas de Arquivo
Sistemas de arquivo (controle do órgão e dos procedimentos). O sistema é misto. Existem documentos
arquivados em meio físico e digital. Todos os procedimentos disciplinares são digitalizados e armazenados na
Corregedoria, com backup na rede. As avaliações de estágio probatório são armazenadas no sistema eletrônico
Clio. Todo o acervo de documentos físicos é digitalizado ao final de cada ano por um departamento especializado
do Ministério Público. A Corregedoria-Geral dispõe de um arquivo físico localizado na sala da secretaria do órgão,
destinada aos documentos mais recentes, e outro arquivo situado no subsolo do Edifício-Sede, destinado aos
documentos mais antigos. A tabela de temporalidade e as regras de descarte de documentos estão em fase final
de elaboração pela Procuradoria-Geral de Justiça, já tendo a Corregedoria-Geral se manifestado formalmente no
procedimento que cuida do assunto.

9. Estrutura de Tecnologia da Informação

Estrutura de Tecnologia da Informação: No Ministério Público do Estado de Goiás, o sistema para controle da
atividade-fim se chama ATENA. Referido sistema adota as Tabelas Unificadas. O sistema engloba tanto os
processos judiciais e os procedimentos extrajudiciais na atividade-fim, como os autos administrativos na
atividade-meio, incluindo-se os procedimentos disciplinares e correicionais. O sistema Atena é de uso obrigatório
e está implantado em todas as unidades do Ministério Público do Estado de Goiás. Há também o sistema GRIFO,
que permite a extração de relatórios a partir dos registros efetuados no sistema Atena. A Corregedoria-Geral tem
acesso irrestrito a todos os sistemas referidos. Ressalte-se que a Corregedoria-Geral compõe o Comitê de
Tecnologia da Informação, o Comitê Gestor de Tabelas e Comitê do Sistema Atena. Com relação às anotações
funcionais e aos órgãos do Ministério Público, é utilizado o sistema GPPassword, que trabalha com a base de
dados da Superintendência de Gestão em Recursos Humanos e pode ser consultado pela Corregedoria-Geral. A
Corregedoria-Geral utiliza-se do sistema CLIO para o acompanhamento do estágio probatório e para as anotações
relacionadas aos membros da Instituição. Além disso, a Corregedoria-Geral alimenta um Dossiê Digital dos
membros, localizado em uma pasta da rede compartilhada de documentos chamada “Rede K”. A CorregedoriaGeral utiliza-se, também, de um sistema próprio de numeração automática dos documentos. Destaque-se, ainda,
que a Corregedoria-Geral desenvolveu o Perfil Funcional de todas as Promotorias de Justiça do Estado de Goiás,
onde é possível visualizar os indicadores sociais básicos de cada comarca, bem assim o ofício de cada Promotoria
de Justiça, em sua atuação judicial e extrajudicial. O perfil funcional, ainda em aperfeiçoamento, é atualizado
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mensalmente e está acessível aos integrantes desta instituição por meio da página da Corregedoria na internet,
mediante login e senha da rede interna.

10. Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional
Lei Complementar Estadual n° 25, de 6 de julho de 1998: Institui a Lei Orgânica do Ministério Público do
Estado de Goiás e dá outras providências.
Regimento Interno da Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado de Goiás.
Ato CGMP n° 015, de 25 de março de 2014: Estabelece o roteiro e os principais aspectos a serem observados
na realização de correição ordinária em Promotoria de Justiça.
Ato CGMP n° 016, de 4 de abril de 2014: Dispõe sobre a implementação, no âmbito da Corregedoria Geral do
Ministério Público do Estado de Goiás, de Sistema de Numeração Automática de Documentos.
Ato CGMP n° 001, de 2 de fevereiro de 2012: Dispõe sobre a destinação dos relatórios trimestrais de avaliação
dos Promotores de Justiça em estágio probatório e relatórios do júri.
Ato CGMP n° 017, de 4 de agosto de 2014: Institui e disciplina a tramitação exclusiva e obrigatória de autos
administrativos por meio eletrônico entre a Corregedoria Geral e de execução do Ministério Público do Estado
de Goiás, define a tabela taxonômica administrativa, as rotinas internas e dá outras providências.
Ato CGMP n° 019, de 4 de novembro de 2014: Altera o Ato CGMP n° 010, de 11 de outubro de 2013, que
dispõe sobre a atualização das normas referentes à forma de envio, periodicidade dos prazos e modelos dos
relatórios de responsabilidade dos membros do Ministério Público do Estado de Goiás, para adequá-lo à nova
orientação do Conselho Nacional do Ministério Público.
Ato CGMP n° 34, de 23 de fevereiro de 2016: Altera o Ato CGMP n° 001, de 28 de abril de 2003 que consolida
os atos normativos da Corregedoria-Geral do Ministério Público e dá outras providências.

11. Procedimentos Disciplinares

11.1. Espécies de procedimentos investigatórios prévios:
Corregedoria-Geral do Ministério Público de Goiás, artigo 53).

Reclamação Disciplinar (Regimento Interno da

11.2. Espécies de procedimentos disciplinares: Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, ambos com
natureza punitiva.
O procedimento administrativo disciplinar administrativo está regulado pela Lei Complementar Estadual n° 25,
de 6 de julho de 1998 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás), nos artigos 204 e seguintes,
estabelecendo-se a Sindicância e o Processo Administrativo Disciplinar para os fins de aplicação de penalidade.
Além disso, o Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Goiás dispõe em
seus artigos 53 e seguintes acerca do Procedimento Disciplinar.
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A Sindicância será instaurada e conduzida pelo Corregedor-Geral do Ministério Público para a apuração das
faltas disciplinares punidas com advertência, censura e suspensão de até 90 (noventa) dias, podendo, nos
termos do artigo 59 do Regimento Interno da Corregedoria-Geral, ser convertida em processo administrativo
disciplinar a qualquer tempo, em exposição motivada, quando houver indícios de infração mais grave. O prazo
para sua conclusão será de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual prazo.
O Processo Administrativo Disciplinar tem por finalidade a apuração de infração punida com cassação da
disponibilidade compulsória e da aposentadoria e demissão. O prazo de conclusão do PAD, que será presidido
pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, dar-se-á dentro de 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis por igual
prazo.
O artigo 61 do Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Goiás preceitua
que o processo administrativo disciplinar observará o disposto nos artigos 222 a 234 da Lei Complementar
Estadual n° 25/98.
11.3. Sistema de controle interno sobre as decisões disciplinares e aplicação de penalidade: O artigo 55 do
Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público de Goiás prevê:
“Art. 55 – Prestadas as informações e cumpridas as diligências determinadas, o Corregedor-Geral poderá, por despacho
fundamentado, rejeitar, de plano, o pedido, se inepto ou insuficientemente instruído, bem como negar seguimento à
Representação, por manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicada.
§ 1º - O julgamento da Representação, que se dará no prazo máximo de seis meses, será comunicado aos interessados e
ao Procurador-Geral de Justiça, remetendo-se-lhes, ainda, cópia da decisão.
§ 2º - Acolhida a Representação, o Corregedor-Geral determinará a abertura do procedimento administrativo cabível.
§ 3º - As decisões referentes à imposição de pena disciplinar constarão da ficha funcional do infrator, com menção sucinta
dos fatos que lhe deram causa.
§ 4º - Das decisões caberá recurso ao Colégio de Procuradores do Ministério Público, no prazo de quinze dias, contados da
intimação pessoal do membro da Instituição ou de seu defensor.
§ 5º - Aplicam-se subsidiariamente ao procedimento disciplinar as normas do Código de Processo Penal.”

A Lei Complementar Estadual n° 25/98 estabelece, em seu artigo 18, inciso XIV, alínea “b”, que será de
competência do Colégio de Procuradores de Justiça julgar recurso contra decisão condenatória em processo
administrativo disciplinar.
A Lei Complementar Estadual n° 25/98 prevê, ainda, em seu artigo 235, a possibilidade de a qualquer tempo ser
requerida a revisão do Processo Administrativo Disciplinar quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias
suscetíveis de provar a inocência do infrator ou de justificar a imposição de pena disciplinar mais benéfica.
Ao Procurador-Geral de Justiça compete, nos termos do artigo 15, inciso XIII, da Lei Complementar Estadual n°
25/98, decidir processo administrativo disciplinar em desfavor de membro do Ministério Público, aplicando as
sanções disciplinares cabíveis. O Corregedor-Geral do Ministério Público é competente para instaurar a
sindicância ou o processo disciplinar e, encerrada a instrução, elaborará relatório circunstanciado e conclusivo,
encaminhando-o ao Procurador-Geral de Justiça para decisão.
O artigo 28, inciso III, da Lei Complementar Estadual n° 25/98 dispõe, ainda, que é atribuição do CorregedorGeral do Ministério Público interpor recurso, ao Colégio de Procuradores de Justiça e ao Conselho Superior do
Ministério Público, quando não acolhida sugestão de aplicação de pena.
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11.4. Procedimentos Disciplinares analisados:
Constatações Gerais.
1.
2.
3.

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).
Nos autos da RD n. 2017.0003.6795, verificou-se prática 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, em que pese manifestação da Corregedoria entendendo pela
necessidade de unificação de providências nas órbita penal e disciplinar. 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. Assim, sugere-se seja a Corregedoria de origem RECOMENDADA a analisar caso a caso a
viabilidade de sobrestar a análise do caso na esfera disciplinar em detrimento da análise realizada
pela PGJ, no exercício de sua atribuição originária.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Esta Corregedoria-Geral sempre analisa caso a caso a
viabilidade de sobrestar a análise dos fatos na esfera disciplinar em detrimento da análise realizada pela
Procuradoria-Geral de Justiça a respeito do aspecto criminal da conduta em apuração.
Inclusive, a título de exemplo, nos autos da Reclamação Disciplinar nº 2016.0044.5991, esta Corregedoria
sobrestou, fundamentadamente, o procedimento aguardando deliberação do Procurador-Geral de Justiça,
especialmente com relação ao aspecto penal da suposta conduta atribuída ao membro do Ministério Público.
No âmbito da Corregedoria Nacional do Ministério Público, nos autos da correlata Reclamação Disciplinar nº
1.00858/2016-20, também foi reconhecido o cabimento do sobrestamento, nos seguintes termos: “Embora a
reponsabilidade administrativa-disciplinar seja independente da criminal, a complexidade do caso autoriza a
apuração conjunta do caso, resguardada a autonomia e especialidades de cada uma das esferas. Sendo
assim, por ora, nos termos do artigo 78, § 1º, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério
Público é cabível o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias”.
Quanto ao caso apurado na RD nº 2017.0003.6795, citada no Relatório Preliminar de Correição Ordinária
dessa Corregedoria Nacional, ficou assim consignado no PARECER 3 PJC Nº 11, de 3 de maio de 2017, que
serviu de fundamento para a DECISÃO CGMP Nº 910, de 3 de maio de 2017: “Em que pese a independência
das instâncias penal e administrativa, as características dos fatos conduzem, inexoravelmente, à necessidade
de unificação de providências. Ou o Procurador-Geral entende que há elementos indicativos de crime e isso
abre espaço para a apuração de infração disciplinar ou ele conclui que os fatos não ocorreram e não há crime
a ser apurado, o que afasta a possiblidade de apuração de violação de dever funcional”.

4.

Nos autos do PAD n. 2011.000.9436, foi aplicada a promotora de justiça JULIANA DE ALMEIDA
FRANÇA a penalidade de demissão (decisão de 13 de dezembro de 2011). O PAD foi instaurado
em 17 de junho de 2011, a partir do encaminhamento do PIC n. 001/2011, instaurado pela PGJ
para apurar fato em que referido membro teria violado sigilo legal com o intuito de se aproximar
de pessoa que lhe indicaria um matador de aluguel, tendo como alvo seu ex-marido Murilo Nunes
Magalhães. O crime acabou não se consumando, porque a polícia descobriu a trama antes da sua
execução. Paralelamente a pena disciplinar, a promotora foi colocada em disponibilidade
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compulsória e responde por 2 ações penais (n.s 201192068726 e 201493180592), que ainda não
transitaram em julgado e tramitam na Corte Especial do TJGO. Ocorre que por meio do despacho
n. 19 /2012, o então Procurador-Geral de Justiça, que por coincidência é o mesmo que exerce o
cargo atualmente, determinou o sobrestamento do PAD até o trânsito em julgado de possível
sentença penal condenatória. Assim, até o momento não foi ajuizada ação de perda de cargo, em
razão da intepretação explanada no despacho n. 19/2012, contrariando recentes decisões do
CNMP, que não condicionam o ajuizamento da ação civil de perda de cargo ao trânsito em
julgado da sentença penal condenatória. ENCAMINHAMENTO: Que seja determinado ao
Procurador-Geral de Justiça que proceda de acordo com a lei e o entendimento sedimentado do
CNMP, ajuizando a ação civil de perda do cargo adequada ao caso.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Procurador-Geral). “...informo que a Subprocuradoria Geral de Justiça para Assuntos
Jurídicos já está realizando estudos para buscar a harmonização da disposição literal do artigo 185, inciso I, da Lei
Complementar Estadual n. 25/98, com o entendimento do Conselho Nacional do Ministério Público acerca do
ajuizamento da ação civil de perda do cargo no caso em tela”.

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

Sindicância Punitiva nº
201600116168
Objeto: Promotor de Justiça condenado à pena de 60 (sessenta) dias de suspensão por desídia na atuação funcional.
Data dos fatos
Data do conhecimento dos fatos pela Corregedoria-Geral
Data da instauração:
17/03/2016
Principais andamentos processuais:
Constatações:
Observações:
Consta dos autos que já havia sido condenado anteriormente à sanção disciplinar de 35 (trinta e cinco) dias de
suspensão por fatos semelhantes.
De tal maneira, afigura-se relevante que o Núcleo de Correições e Inspeções instaure procedimento para supervisionar
e monitorar a atuação funcional do aludido membro, inclusive para verificar se é o caso de realizar correição
extraordinária ou propor ao Plenário medida administrativa mais severa, como eventual remoção compulsória ou
mesmo disponibilidade por interesse público.
Autos com notícias semelhantes contra o mesmo Promotor de Justiça: reclamação disciplinar n. 2016.0051.7678, n.
2016.0051.5288, 2016.0029.2011, 2015.00351127, 201600248371.
Ademais, foi na sindicância punitiva n. 201500241762, em que o Promotor de Justiça, Dr. Marcelo Franco de Assis
Costa, foi punido com 35 (trinta e cinco) dias de suspensão, conforme acima referido.

2 – Número de registro e classe:
RD nº 2017.0022.1664
Objeto: Cuida-se de representação formulado pelo promotor de justiça Élvio Vicente da Silva, imputando diversas
condutas irregulares, em tese, perpetradas pelo membro reclamado, que também é Coordenador da Comarca de
Aparecida de Goiânia (em resumo, imputam-se os seguintes fatos: inassiduidade; percepção de gratificação de
cumulação sem efetivamente exercer a substituição; pagamento de dupla gratificação [Coordenador e Substituição],
embora sem exercer efetivamente esta; não acatamento das decisões dos órgãos superiores; ausência física do
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membro em várias audiências; ofensa aos princípios administrativos; assédio moral contra servidor; outros fatos
elencados na representação). A representação é recente de 18 de maio de 2017 e foi aberto vista dos autos para o
representado se manifestar. Em despacho de f. 627, o Corregedor-Geral se declarou suspeito para atuar no feito, sendo
o feito redistribuído ao Corregedor substituto.
Sugestão de providências da CN: instauração de RD para acompanhar o andamento da RD, em face das gravidades dos
fatos imputados. Recomenda-se, outrossim, a realização de correição extraordinária nos cargos da Comarca de
Aparecida de Goiânia.

11.5. Exame das representações, procedimentos investigatórios e procedimentos disciplinares arquivados: A
lista de procedimentos arquivados desde janeiro de 2015 foi devidamente encaminhada à Corregedoria
Nacional, por meio de e-mail, em data de 17 de abril de 2017.
11.6. Observações: Os procedimentos disciplinares relativos aos servidores da Instituição serão tratados no
item 4 do campo denominado “VIII- EM RELAÇÃO A OUTRAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO ÓRGÃO”.

12.

Estágio Probatório

1.Forma do acompanhamento (físico ou eletrônico): O acompanhamento é realizado por meio de sistema
eletrônico (sistema Atena), nos termos do artigo 7º, da Resolução n° 006/2013 do Conselho Superior do
Ministério Público.

2.Periodicidade do acompanhamento e da resposta: A periodicidade do acompanhamento é trimestral e o da
resposta é no máximo em 3 (três) meses, de acordo com o artigo 9º, da Resolução n° 006/2013 do Conselho
Superior do Ministério Público.
3. Atribuição de conceitos: A Resolução n° 006/2013 do Conselho Superior do Ministério Público, em seu
artigo 10, estabelece que:
“Art. 10 – A Corregedoria-Geral do Ministério Público, à vista das peças discriminadas no art. 7º deste regulamento,
dos demais dados registrados no Sistema ATENA, inclusive relativos ao atendimento ao público, bem como do
relatório trimestral de atividades, previsto no art. 8º deste regulamento, examinará a atuação funcional de cada
Promotor de Justiça em estágio probatório e emitirá um dos seguintes conceitos: O – Ótimo; MB – Muito Bom; B –
Bom; R – Regular e D – Deficiente.”
Ainda, a mencionada Resolução, em seu artigo 11, preceitua:
“Art. 11 – As peças serão analisadas por amostragem e, para a emissão de conceito, entre outros dados merecedores
de especial referência, a critério do avaliador, deverão ser apreciados os seguintes aspectos:
I – forma gráfica e redação;
II – qualidade técnico-jurídica;
III – poder de convencimento;
IV – atividades gerais de que trata o artigo 8º desta resolução.”
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4. Avaliação psicológica ou psiquiátrica dos membros em estágio probatório: Não é feita a avaliação
psicológica ou psiquiátrica dos membros em estágio probatório.
5. Correição pessoal dos membros em estágio probatório: A correição pessoal dos membros em estágio
probatório é realizada somente quando necessária, conforme disciplinam os artigos 12, §§ 1º e 13, ambos da
Resolução n° 006/2013, do Conselho Superior do Ministério Público, sem prejuízo da avaliação em correições
ordinárias.

6. Acompanhamento da participação dos membros em estágio probatório em Plenários do Tribunal do Júri:
O acompanhamento da participação dos membros em estágio probatório em Plenários do Tribunal do Júri é
efetuado por meio do sistema eletrônico Atena (artigo 11, inciso IV, da Resolução n° 006/2013 do Conselho
Superior do Ministério Público).

7. Controle de causas suspensivas de vitaliciamento: A Corregedoria-Geral do Ministério Público faz o
controle de causas suspensivas de vitaliciamento.

8. Procedimento para impugnação ao vitaliciamento (fluxo): A Lei Complementar Estadual n° 25/98
estabelece, em seu artigo 148 e seguintes e a Resolução n° 006/2013 do Conselho Superior do Ministério
Público, em seus artigos 16 e seguintes, que o Corregedor-Geral do Ministério Público remeterá, 2 (dois)
meses antes de decorrido o biênio, ao Conselho Superior relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e
funcional dos membros em estágio probatório, recomendando, fundamentadamente, o vitaliciamento ou não.
Os membros do Conselho Superior do Ministério Público poderão impugnar a proposta de vitaliciamento, por
escrito e motivadamente, no prazo de 15 (quinze) dias a contar de seu recebimento. Quando da impugnação,
o Conselho Superior do Ministério Público ouvirá, no prazo de 10 (dez) dias, o Promotor de Justiça
interessado, que poderá apresentar defesa prévia e requerer provas nos 5 (cinco) dias seguintes,
pessoalmente ou por procurador. Encerrada a instrução, o interessado terá vista dos autos para alegações
finais pelo prazo de 10 (dez) dias. Na primeira reunião ordinária subsequente, o Conselho Superior do
Ministério Público decidirá pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Da decisão contrária ao
vitaliciamento caberá recurso do interessado ao Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias
contados de sua intimação, que será processado na forma de seu regimento interno. A intimação do
interessado e de seu procurador, quando houver, será pessoal ou, havendo motivo justificado, por publicação
no Diário Oficial do Estado. Da decisão favorável ao vitaliciamento e contrária ao relatório do CorregedorGeral do Ministério Público, caberá recurso deste ao Colégio de Procuradores de Justiça nos termos do § 3.º,
do artigo 149 da Lei Complementar Estadual n° 25/98. O Conselho Superior do Ministério Público terá o prazo
máximo de 60 (sessenta) dias para decidir sobre o não vitaliciamento e o Colégio de Procuradores de Justiça
30 (trinta) dias para decidir eventual recurso. 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. Transitada em julgado a decisão desfavorável ao vitaliciamento, o
Promotor de Justiça será exonerado por ato do Procurador-Geral de Justiça.
9. Exame dos procedimentos de acompanhamento do estágio probatório: As Promotoras de Justiça
Corregedoras avaliam as peças inseridas pelos Promotores de Justiça em estágio probatório no sistema
informatizado do Ministério Público (sistema Atena) por amostragem. Os relatórios elaborados pelas
Promotoras de Justiça Corregedoras acerca do estágio probatório são encaminhados ao conhecimento do
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Corregedor-Geral pelo sistema CLIO, que proferirá despacho apreciando o relatório e emitindo o conceito da
avaliação. Cada Promotor de Justiça em estágio probatório tem uma pasta no sistema CLIO e lá são lançadas
as avaliações trimestrais, com o respectivo despacho do Corregedor-Geral do Ministério Público. Atualmente
são 16 Promotores de Justiça em estágio probatório, tendo todos realizado sessões de julgamento do Tribunal
do Júri. Outrossim, considerando que a Corregedoria-Geral não participa das designações dos Promotores de
Justiça em estágio probatório para atuar em Promotorias de Justiça, em janeiro de 2017 o Corregedor-Geral
encaminhou ofício (Ofício n° 3/2017/CGMP) ao então Procurador-Geral de Justiça solicitando que os
Promotores de Justiça em estágio probatório fossem designados para atuarem em Promotorias de Justiça com
amplas atribuições, possibilitando, assim, melhor preparo para o exercício efetivo das funções ministeriais. Em
abril de 2017, foi encaminhado o Ofício nº 175/2017/CGMP ao atual Procurador-Geral de Justiça, renovando a
solicitação quanto às designações dos Promotores de Justiça em estágio probatório. Insta salientar que dos 16
(dezesseis) Promotores de Justiça em estágio probatório, 8 (oito) já passaram por Correições Ordinárias. A
Corregedoria-Geral realiza reuniões periódicas com os Promotores de Justiça em estágio probatório para
discutir a sua atuação e orientá-los quanto ao exercício de suas funções.

10. Participação da Corregedoria-Geral no curso de formação dos membros: A Corregedoria-Geral do
Ministério Público participa do curso de formação para Promotores de Justiça em estágio probatório da
seguinte forma: há contato prévio da Escola Superior do Ministério Público com a Corregedoria-Geral para a
programação do curso. A Corregedoria-Geral sempre dispõe do tempo que considera necessário no curso de
formação, como, por exemplo, no último curso a Corregedoria-Geral teve contato com os Promotores de
Justiça em estágio probatório tanto no início do curso de formação quanto no final. A Resolução n° 2/2014 do
Conselho Superior do Ministério Público regulamenta os cursos de preparação e aperfeiçoamento dos
membros recém-ingressos na carreira do Ministério Público do Estado de Goiás.

Observações da Equipe de Correição. São 16 (dezesseis) membros em estágio probatório. Quase todos, mais
especificamente 15 (quinze), tomaram posse em 26.02.2016. O quadro total de membros do Ministério Público é
de 390 (trezentos e noventa): 353 (trezentos e cinquenta e três) Promotores de Justiça e 37 (trinta e sete)
Procuradores de Justiça.
A Lei Complementar n.° 25/98, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Goiás, trata do
estágio probatório no seu Título III – “Carreira” –, Capítulo I – “Ingresso na Carreira do Ministério Público” –,
Seção IV – “Do Vitaliciamento” – mais especificamente nos artigos 147 “usque” 150. Diz o referido diploma legal:
“Os dois primeiros anos de efetivo exercício na carreira são considerados de estágio probatório, durante os quais
o membro do Ministério Público terá o seu trabalho e sua conduta avaliados para fins de vitaliciamento,
observados os seguintes requisitos: I – idoneidade moral, no âmbito pessoal, profissional e familiar; II – conduta
pública e particular compatível com a dignidade do cargo; III – dedicação e exação no cumprimento dos deveres e
funções do cargo; IV – eficiência, pontualidade e assiduidade no desempenho de suas funções; V – presteza e
segurança nas manifestações processuais; VI – referências em razão da atuação funcional; VII – publicação de
livros, teses, estudos e artigos jurídicos, inclusive premiação obtida; VIII – contribuição à melhoria dos serviços da
Instituição e da Promotoria de Justiça; IX – integração comunitária no que estiver afeto às atribuições do cargo; X
– frequência a cursos de aperfeiçoamento realizados pela Escola Superior do Ministério Público” (artigo 147,
incisos). Durante o biênio a que se refere este artigo, a atuação do membro do Ministério Público será, ainda,
acompanhada e avaliada pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, por meio de inspeções, correições e
análise psiquiátrica e psicológica, além da análise de trabalhos remetidos e outros meios ao seu alcance (§ 1° do
artigo 147). A permanência na carreira e o vitaliciamento do membro do Ministério Público serão deliberados
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pelo Conselho Superior do Ministério Público (§ 2° do artigo 147). O Corregedor-Geral do Ministério Público,
dois meses antes de decorrido o biênio, remeterá ao Conselho Superior do Ministério Público relatório
circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional dos membros em estágio probatório, recomendando,
fundamentadamente, o vitaliciamento ou não (artigo 148, “caput”). Se o relatório concluir pelo não
vitaliciamento, o membro poderá ser suspenso, por decisão do Conselho Superior do Ministério Público, até
definitivo julgamento, do seu exercício funcional (artigo 148, § 1°). Os membros do Conselho Superior do
Ministério Público poderão impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do relatório do
Corregedor-Geral, por escrito e motivadamente, a proposta de vitaliciamento, caso em que se aplicará o disposto
no parágrafo anterior (artigo 148, § 2°). O Corregedor-Geral poderá propor, excepcionalmente, ao Conselho
Superior do Ministério Público, o não vitaliciamento de Promotor de Justiça antes do prazo nele previsto (artigo
148, § 3°). Se a conclusão do relatório do Corregedor-Geral do Ministério Público for desfavorável ao
vitaliciamento ou se for apresentada a impugnação, o Conselho Superior do Ministério Público 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 149, “caput”). Encerrada a instrução, o
interessado terá vista dos autos para alegações finais pelo prazo de 10 (dez) dias (artigo 149, § 1°). Na primeira
reunião ordinária subsequente, o Conselho Superior do Ministério Público decidirá pelo voto da maioria absoluta
dos seus membros (artigo 149, § 2°). Da decisão contrária ao vitaliciamento, caberá recurso do interessado ao
Colégio de Procuradores de Justiça no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua intimação, que será processado na
forma de seu regimento interno (artigo 149, § 3°). A intimação do interessado e de seu procurador, quando
houver, será pessoal ou, havendo motivo justificado, por publicação no Diário Oficial do Estado (artigo 149, § 4°).
Da decisão favorável ao vitaliciamento e contrária ao relatório do Corregedor-Geral, caberá recurso deste ao
Colégio de Procuradores de Justiça (artigo 149, § 5°). O Conselho Superior do Ministério Público terá o prazo
máximo de 60 (sessenta) dias para decidir sobre o não vitaliciamento e o Colégio de Procuradores de Justiça 30
(trinta) dias para decidir eventual recurso (artigo 150, “caput”). Durante a tramitação do procedimento de
impugnação, o membro do Ministério Público perceberá os vencimentos integrais, contando-se para todos os
efeitos o tempo de suspensão do exercício funcional (artigo 150, § 1°). Transitada em julgado a decisão
desfavorável ao vitaliciamento, o Promotor de Justiça será exonerado por ato do Procurador-Geral de Justiça
(artigo 150, § 2°).
A Resolução do Conselho Superior n.° 06/2013, por sua vez, também dispôs sobre o “estágio probatório dos
membros do Ministério Público do Estado de Goiás” (artigo 1°). Os 02 (dois) primeiros anos de efetivo exercício
na carreira são considerados de estágio probatório, durante os quais o membro do Ministério Público terá seu
trabalho e sua conduta avaliados para fins de vitaliciamento, observados os seguintes requisitos: I – idoneidade
moral, no âmbito pessoal, profissional e familiar; II – conduta pública e particular compatível com a dignidade do
cargo; III – dedicação e exação no cumprimento dos deveres e funções do cargo; IV- eficiência, pontualidade e
assiduidade no desempenho de suas funções; V – presteza e segurança nas manifestações processuais; VI –
referências em razão da atuação funcional; VII – publicação de livros, teses, estudos e artigos jurídicos, inclusive
premiação obtida; VIII – contribuição à melhoria dos serviços da instituição e da Promotoria de Justiça; IX –
integração comunitária no que estiver afeto às atribuições do cargo; X – frequência a cursos de aperfeiçoamento
realizados pela Escola Superior do Ministério Público (artigo 2°, incisos). Durante o biênio a que se refere este
artigo, a atuação do membro do Ministério Público será acompanhada e avaliada pela Corregedoria-Geral do
Ministério Público, por meio de inspeções, correições, visitas de orientação, análise de trabalhos produzidos e
outros meios a seu alcance (artigo 2°, § 1°). A permanência na carreira e o vitaliciamento do membro do
Ministério Público serão deliberados pelo Conselho do Ministério Público (artigo 2°, § 2°). Após entrar em
exercício, o Promotor de Justiça ficará à disposição da Escola Superior do Ministério Público para o Curso de
Preparação e Aperfeiçoamento, podendo durante o período ser designado para o exercício das atribuições do
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cargo (artigo 3°). O período de estágio probatório compreende o de orientação e preparação para todos os
efeitos legais (artigo 4°). O Corregedor-Geral do Ministério Público será assessorado pelos Promotores de Justiça
Corregedores, que farão o acompanhamento do estágio do membro do Ministério Público (artigo 5°). O
Corregedor-Geral do Ministério Público poderá convocar os Promotores de Justiça em estágio probatório,
individual ou coletivamente, sempre que entender necessário, para transmitir-lhes orientações, visando ao seu
aperfeiçoamento funcional, bem como para solicitar-lhes esclarecimentos sobre fatos ou situações relacionadas
com exercício das funções do cargo (artigo 6°). Para fins de avaliação, o Promotor de Justiça em estágio
probatório anexará ao sistema informatizado do Ministério Público (ATENA), no ato da tramitação do feito, as
seguintes peças processuais: I – Matéria Criminal: a) denúncias e aditamentos; b) alegações finais; c) razões e
contrarrazões de recurso; d) requerimentos de arquivamento de inquérito policial e termos circunstanciados de
ocorrência; e) atas das sessões realizadas pelo Tribunal do Júri; f) manifestações em execução penal; g) pedidos
de decretação de prisão cautelar e manifestações apostas em autos a ela referentes; h) pedidos de quebra de
sigilo bancário e/ou fiscal; II – Matéria Cível: a) petições iniciais; b) alegações finais em processos de qualquer
natureza; c) razões e contrarrazões recursais; III – Infância e Juventude: a) petições iniciais; b) remissões; c)
requerimentos de arquivamento de boletim circunstanciado de ocorrências e outras peças de informação; d)
alegações finais; e) razões e contrarrazões recursais; IV – Atuação Extrajudicial: a) todos os seus atos,
notadamente portarias, despachos, em especial o de prorrogação de prazo, termos de ajustamento de conduta,
recomendações, promoções de arquivamento, relatórios finais e petições iniciais. O Promotor de Justiça poderá,
a seu critério e quando da anexação de peças no Sistema ATENA, destacar trabalhos que pretenda sejam
submetidos à avaliação da Corregedoria-Geral, no número máximo de 05 (cinco) a cada trimestre (artigo 7°, §
1°). Serão consideradas para fins de avaliação somente as peças produzidas e inseridas no Sistema ATENA em um
mesmo trimestre civil (artigo 7°, § 2°). O Promotor de Justiça de estágio probatório elaborará, se for o caso, um
relatório geral de atividades que conterá as seguintes informações: a) atuação que vise a integração comunitária,
no que estiver afeto às atribuições do cargo; b) participação em audiências públicas e reuniões diversas, afetas às
diversas áreas de atuação; c) frequência a cursos de aperfeiçoamento realizados pela Escola Superior do
Ministério Público (artigo 8°, alíneas). As informações a que se refere o artigo anterior deverão ser encaminhadas
pelo Promotor de Justiça em estágio probatório à Corregedoria-Geral, pelo sistema informatizado do Ministério
Público, até o dia 10 (dez) do mês subsequente a cada trimestre do ano civil, por um período de 02 (dois) anos,
num total de 07 (sete) relatórios (artigo 9°, “caput”). Na hipótese de exercício das funções por período inferior a
30 (trinta) dias em um trimestre civil, ficará prejudicado o envio do relatório e a avaliação respectiva, iniciando-se
novo prazo no trimestre seguinte (artigo 9°, § 1°). A pontualidade e a correção das informações prestadas serão
consideradas na avaliação do Promotor de Justiça em estágio probatório (artigo 9°, § 2°). A Corregedoria-Geral
do Ministério Público, a vista das peças discriminadas no artigo 7° deste regulamento, dos demais dados
registrados no Sistema ATENA, inclusive relativos ao atendimento ao público, bem como do relatório trimestral
de atividades, previsto no artigo 8° deste regulamento, examinará a atuação funcional de cada Promotor de
Justiça em estágio probatório e emitirá um dos seguintes conceitos: O – Ótimo; MB – Muito Bom; B – Bom; R –
Regular e D – Deficiente (artigo 10). As peças serão analisadas por amostragem e, para emissão de conceito,
entre outros dados merecedores de especial referência, a critério do avaliador, deverão ser apreciados os
seguintes aspectos: I – forma gráfica e redação; II – qualidade técnico-jurídica; III – poder de convencimento; IV –
atividades gerais de que trata o artigo 8° desta resolução (artigo 11, incisos). A avaliação será levada ao
conhecimento do Promotor de Justiça interessado para eventual melhoria e aperfeiçoamento de sua atuação,
em formulário próprio constante do anexo dessa resolução, a ser remetido pelo Sistema ATENA (artigo 12,
“caput”). A Corregedoria-Geral do Ministério Público, a qualquer tempo e independentemente de forma,
orientar o Promotor de Justiça em estágio probatório por escrito ou pessoalmente (artigo 12, § 1°). As avaliações
dos relatórios deverão ser mantidas em arquivo próprio da Corregedoria-Geral (artigo 12, § 2°). O Promotor de
Justiça em estágio probatório que receber conceito “Deficiente” quanto à sua atuação funcional será orientado
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pessoalmente pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, visando à melhoria e o aperfeiçoamento de seu
trabalho (artigo 13). O Promotor de Justiça que obtiver quatro conceitos “Deficiente” terá sua permanência na
carreira impugnada pelo Corregedor-Geral, sem prejuízo de outras hipóteses legais (artigo 14). Todas as
comunicações referentes ao estágio probatório serão de caráter reservado e o expediente respectivo deverá ser
mantido em regime confidencial, ressalvadas as comunicações a serem realizadas entre os órgãos da
administração superior (artigo 15). A permanência na carreira e o vitaliciamento do Promotor de Justiça em
estágio probatório serão deliberados pelo Conselho Superior do Ministério Público, na forma da Lei
Complementar n.° 25/98 (artigo 16). O Corregedor-Geral do Ministério Público, dois meses antes de decorrido o
biênio, remeterá ao Conselho Superior do Ministério Público relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e
funcional dos membros em estágio probatório, recomendando, fundamentadamente, o vitaliciamento ou não
(artigo 17, “caput”). O Promotor de Justiça que obtiver os conceitos “O” e “MB” na correção dos seus relatórios
trimestrais e que, à vista dos documentos relacionados no § 1°, demonstrar dedicação no desempenho de suas
funções, será vitaliciado “com distinção”, circunstância que deverá ser considerada na aferição do critério de
merecimento para fins de promoção ou remoção (artigo 17, § 1°). Se o relatório concluir pelo não vitaliciamento,
o membro poderá ser suspenso, por decisão do Conselho Superior do Ministério Público, até definitivo
julgamento, do seu exercício funcional (artigo 17, § 2°). Os membros do Conselho Superior do Ministério Público
poderão impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento do relatório do Corregedor-Geral, por
escrito e motivadamente, a proposta de vitaliciamento, caso em que se aplicará o disposto no parágrafo anterior
(artigo 17, § 3°). O Corregedor-Geral poderá propor, excepcionalmente, ao Conselho Superior do Ministério
Público, o não vitaliciamento de Promotor de Justiça antes do prazo nele previsto (artigo 17, § 4°). Se o
Corregedor-Geral recomendar o não vitaliciamento ou propuser excepcionalmente não vitaliciamento do
Promotor de Justiça em estágio probatório ou, ainda, se o Conselho Superior do Ministério Público impugnar a
proposta de vitaliciamento, será observado o disposto nos artigos 149 e 150 da Lei Complementar n.° 25/98
(artigo 18). Sendo o Promotor de Justiça aprovado no estágio probatório pelo Conselho Superior do Ministério
Público, deverá ser publicado no Diário Oficial o extrato da reunião que deliberar sobre o assunto (artigo 19).
Não são computados como sendo de efetivo exercício, para fins de vitaliciamento, os afastamentos do membro
do Ministério Público decorrente de: I – licenças previstas na Lei Complementar n.° 25/98; II – férias; III – cursos
ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, no País ou no exterior, de duração máxima de 02 (dois anos),
mediante prévia autorização do Conselho Superior do Ministério Público; IV – período de trânsito; V –
disponibilidade remunerada, exceto para promoção, em caso de afastamento decorrente de punição; VI –
designação do Procurador-Geral de Justiça para: a) realização de atividades de relevância para a instituição, b)
direção da Escola Superior do Ministério Público; VII – exercício de cargo ou função de direção de associação
representativa de classe na forma desta lei; VIII – outras hipóteses definidas em lei (artigo 103, incisos, da Lei
Complementar n.° 25/1998).
O Promotor de Justiça em estágio probatório frequentará Curso de Preparação e Aperfeiçoamento, como etapa
obrigatória para o processo de vitaliciamento, ministrado pela Escola Superior do Ministério Público, nos termos
de Resolução do Conselho Superior do Ministério Público, em cujas disposições deverão constar,
obrigatoriamente, o conteúdo programático e a carga horária do Curso (artigo 146 da Lei Complementar n.°
25/98).
A Resolução n.° 02/2014, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Goiás, de sua vez, aprovou o
regulamento dos Cursos de Preparação e Aperfeiçoamento dos membros recém-ingressos na carreira do
Ministério Público do Estado de Goiás. Consta do referido diploma normativo que o “Ministério Público do
Estado de Goiás, por intermédio da Escola Superior do Ministério Público (ESMP), promoverá cursos de
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preparação e aperfeiçoamento dos membros recém-ingressos na carreira, nos termos do que dispuser a Lei
Complementar estadual n.° 25/98” (artigo 1°). Os cursos totalizarão no mínimo 360 (trezentos e sessenta) horasaulas (artigo 1°, § 1°). O curso preparatório para o exercício das funções do Ministério Público será realizado na
modalidade presencial e terá início até o segundo dia útil após a posse dos novos membros, perfazendo no
mínimo 160 (cento e sessenta) horas-aula (artigo 2°, “caput”). Durante o curso preparatório será disponibilizada
ao representante da Associação Goiana do Ministério Público oportunidade para apresentação da entidade
classista. (artigo 2°, parágrafo único). São objetivos do curso preparatório proporcionar o conhecimento a
respeito da organização, funcionamento e estrutura do Ministério Público, além de apresentar a realidade
prática da atuação ministerial, noções de aproximação e sensibilização à realidade social e fornecer subsídios
que auxiliem na atuação preventiva e resolutiva dos conflitos, objetivando garantir maior efetividade no
exercício das funções ministeriais (artigo 3°). Durante o estágio probatório serão promovidos cursos de
aperfeiçoamento funcional, com carga horária total mínima de 200 (duzentas) horas-aula, devendo ser concluída
em 20 (vinte) meses, a contar da posse (artigo 4°). A Escola Superior do Ministério Público elaborará relatórios
individualizados sobre o desempenho dos participantes, nos cursos de preparação e aperfeiçoamento, os quais
serão enviados à Corregedoria-Geral do Ministério Público, como uma das formas de subsidiar este órgão em
suas deliberações a respeito do vitaliciamento (artigo 5°). Ao Diretor da Escola Superior do Ministério Público
incumbirá: I – acompanhar a realização dos cursos e zelar pelo seu bom desenvolvimento; II – sugerir ao
Conselho Consultivo da Escola Superior os nomes dos coordenadores, docentes e seus suplentes para aprovação;
III – elaborar e ajustar a grade horária dos cursos; IV – organizar as atividades dos cursos; V – definir os critérios e
acompanhar o processo de avaliação dos participantes; VI – receber consultas dos participantes e decidir acerca
dos assuntos acadêmicos dos cursos; VII – apresentar relatório final dos cursos ao Corregedor-Geral do
Ministério Público (artigo 6°, incisos). Os cursos têm como referencial teórico a defesa dos direitos fundamentais
do cidadão e do regime democrático, sendo observado o seguinte conteúdo mínimo: I – apresentação do
organograma institucional e da estrutura interna; II – teorias humanísticas e direitos humanos; III – ética e
deontologia do Ministério Público; IV – relações interpessoais e interinstitucionais; V – atividades práticas
relacionadas às seguintes áreas de atuação: criminal, cível e direitos difusos e coletivos; VI – plano geral de
atuação e efetividade das ações do Ministério Público; VII – segurança orgânica e inteligência institucional; VIII –
procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público; IX – impacto social, econômico e
administrativo das ações ministeriais; X – resolutividade e soluções alternativas de conflitos; XI – rotinas
administrativas institucionais (artigo 7°, incisos). O plano de atividades de cada disciplina será enviado ao Diretor
da Escola Superior do Ministério Público, pelo professor ou coordenador da matéria, com antecedência mínima
de 10 (dez) dias da data prevista para o início das aulas (artigo 7°, parágrafo único). O Coordenador e os demais
professores poderão sugerir ao Diretor da Escola Superior do Ministério Público a estrutura e o conteúdo das
disciplinas, ouvidos o Conselho Consultivo da Escola e a Corregedoria-Geral do Ministério Público, bem como
apresentar material didático, facultando-se ao Diretor da Escola Superior a sua reprodução, respeitadas as
normas de direito autoral (artigo 8º). O projeto pedagógico dos cursos será transdisciplinar e experiencial, com
ênfase na prática, e sua metodologia consistirá, preponderantemente, em aulas, debates, estudos de casos,
oficinas, elaboração de peças processuais e extraprocessuais, participação em audiências e plenários do Júri,
dentre outros eventos (artigo 9°, “caput”). As atividades práticas deverão ser realizadas sempre sob a orientação
de membros vitalícios e atuantes na respectiva área (artigo 9°, parágrafo único). O corpo docente será composto
por professores integrantes do Ministério Público do Estado de Goiás ou contratados, cadastrados na ESMP/GO,
considerados a especialização e o notório saber na área de atuação (artigo 10). A avaliação do desempenho dos
membros nos cursos será feita pela efetiva participação nas atividades pedagógicas, da seguinte forma: I –
“participação efetiva”: dada àquele que apresentar índice superior a 85% de participação nas atividades
realizadas; II – “sem participação efetiva”: dada àquele que apresentar índice inferior a 85% de participação nas
atividades realizadas (artigo 11, incisos). Durante a realização dos cursos haverá constante observação e
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acompanhamento dos membros participantes, para orientação e avaliação, com vistas à verificação do
aproveitamento e adequação ao exercício da função ministerial (artigo 12, “caput”). Além da assiduidade, serão
levados em consideração a pontualidade, a interatividade, a urbanidade, o espírito de equipe e cooperação
(artigo 12, parágrafo único). As ausências deverão ser devidamente justificadas e estarão sujeitas à análise da
Corregedoria-Geral do Ministério Público (artigo 13, “caput”). Em caso de justificação aceita, o membro deverá
suprir a falta realizando atividades propostas pelo coordenador ou professor do respectivo curso, sendo
comunicada a regularização ou pendência à Corregedoria Geral (artigo 13, parágrafo único). Nas atividades
realizadas na modalidade à distância, a frequência será considerada integral desde que o membro realize no
mínimo 85% das tarefas propostas (artigo 14). Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da Escola
Superior, ouvido o Conselho Consultivo (artigo 15). Como se observa, o protagonismo no curso de preparação e
aperfeiçoamento é da Escola Superior do Ministério Público. Não obstante, ao concreto, por ocasião da
realização do último curso de preparação, foi destinado à Corregedoria-Geral do Ministério Público o tempo de
participação solicitado pelo referido órgão de controle.
São cinco Promotores de Justiça que assessoram o Corregedor-Geral. As atribuições do Corregedor-geral
substituto, por sua vez, são restritas as substituições do titular.
Em relatório circunstanciado, a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Goiás, em 05.10.2016,
assim se manifestou sobre o estágio probatório da Doutora Renata Caroliny Ribeiro e Silva, a saber:

“Na avaliação por amostragem, foram apreciadas neste trimestre as peças
produzidas pela Promotora de Justiça Substituta RENATA CAROLINY RIBEIRO E SILVA nas Promotorias de
Justiça da Comarca de Pirenópolis e na 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Trindade.
Considerando os dados extraídos dos Sistemas ATENA e GRIFO, os aspectos
técnicos do trabalho da Promotora de Justiça Substituta podem ser assim avaliados:
1. Observações gerais:
1.1. A Promotora de Justiça Substituta especificou cinco peças para análise,
conforme faculta o artigo 7º, § 1º, da Resolução n.º 006/2013 do Conselho Superior do Ministério Público.
1.2. Não foi encaminhado relatório de atividades, também facultativo,
consoante artigo 8º da mesma Resolução.
1.3. Há peças anexadas de modo incompleto (movimentos 2016001982529 e
2016001994124) e peça registrada em nome da Promotora de Justiça Substituta ora avaliada, porém
subscrita pelo Promotor de Justiça Rafael de Pina Cabral (movimento 2016002574953). Sugere-se que a
Promotora de Justiça Substituta oriente os servidores a terem zelo quando da inserção das peças no
sistema ATENA atentando-os, inclusive, para a taxonomia presente nas tabelas unificadas estabelecidas
pelo Conselho Nacional do Ministério Público, nos termos da Resolução CNMP n.° 63, de 1º de dezembro
de 2010 e do ATO CONJUNTO PGJ-CGMP Nº 01/2012.
2. Observações específicas:
2.1. Forma gráfica e redação: padrão gráfico normal, sem necessidade de
qualquer ajuste. No que pertine à redação, a linguagem é adequada; o texto, bem estruturado e com
vocabulário diversificado. Os equívocos percebidos são tão poucos que não chegam a prejudicar a boa
qualidade do texto. Ainda assim, algumas questões merecem comentários específicos: a) da peça
cadastrada sob o movimento 2016001577459 extrai-se o seguinte fragmento: ‘Sendo assim, segundo
elementos de informação e demais provas produzidas judicialmente, não resta qualquer incerteza no
tocante à intensão do agente em ter subtraído os bens da vítima...’. Na hipótese descrita o correto é utilizar
o substantivo feminino intenção, que significa propósito, desejo, pensamento, deliberação e não intensão
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no sentido de veemência, intensidade; b) a locução prepositiva através de expressa a ideia de passar de
um lado a outro, por dentro de, ao longo de. Desta forma, não deve ser utilizada para significar adjunto
adverbial de meio ou de instrumento. Para tanto, são indicados mediante, por meio de, com, por, por
intermédio ou de; c) sendo que é locução conjuntiva causal, sinônima de desde que, porquanto, porque,
uma vez que. Esse é o seu único emprego correto, e será errôneo qualquer outro uso dessa expressão,
como se dá no sentido de e ou de mas, conforme o seguinte fragmento: ‘Registra-se, por fim, que a Polícia
Militar foi acionada, sendo que os policiais, ao procederem busca nas proximidades, encontraram o
acusado…’ .
2.2. Qualidade técnico-jurídica: estruturalmente foram percebidos equívocos
que reclamam ajustes, em especial no âmbito criminal, o que pode ser conferido nas notas específicas,
adiante. No que importa ao conteúdo, a Promotora de Justiça Substituta demonstra segurança jurídica ao
expor suas teses e fazer postulações, fazendo-o fundamentadamente. A seguir, mostram-se necessárias as
seguintes considerações:
2.2.1. Âmbito Criminal: a) fazer constar no relatório de contrarrazões recursais,
como as de movimento 2016001353635, a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da
sentença, marcos interruptivos da prescrição; b) nas contrarrazões cadastradas sob o movimento
2016001353635, a Promotora de Justiça Substituta, muito embora tenha enfrentado o ‘meritum causae’,
deixou de registrar o atendimento aos pressupostos de admissibilidade recursal, cuja análise se antepõe às
questões de mérito. O exame dos citados pressupostos, ainda que de forma breve, é que dará suporte ao
pleito final de “conhecimento” do apelo. Referida peça também é omissa, em sua parte final, quando
constou apenas o requerimento para prover parcialmente o recurso, sem indicar se devia ele ser conhecido
ou não. Recomenda-se rigor técnico; c) atentar para a atualização legislativa. Em cota introdutória de
denúncia por crime de tráfico ilícito de entorpecentes (movimento 2016001292262), a agente ministerial
pediu a incineração dos entorpecentes apreendidos, indicando o artigo 32, § 1º, da Lei n.º 11.343, de 23 de
agosto de 2006. Entretanto, referido parágrafo foi revogado pela Lei n.º 12.961, de 4 de abril de 2014 que,
por sua vez, acrescentou à Lei de Tóxicos o § 4º, do artigo 50 e o artigo 50-A, que disciplinam, atualmente,
a destruição das drogas apreendidas; d) em relação às denúncias 2016002592049 e 2016002591726,
recomenda-se constar na parte final das referidas peças a indicação do rito procedimental e o pedido de
condenação, porquanto ele é a própria razão de ser da denúncia. Neste sentido, ensina Greco Filho: ‘A
segunda parte da denúncia é técnica, devendo conter a indicação dos dispositivos da lei penal em que o
acusado esteja incurso, o procedimento adequado, o pedido de condenação e o rol de testemunhas.’
(Manual de Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 1991 – grifo nosso). Observação válida também para as
denúncias 2016002531991, 2016002361845, 2016001593603, 2016001355301 e 2016002369772,
porquanto não consta a indicação do procedimento a ser seguido; e) em denúncia por crime de furto
qualificado por destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, como a de movimento
2016002361845, orienta-se requisitar a prova pericial para a caracterização do rompimento de obstáculo,
se essa providência não tiver sido tomada pela autoridade policial.
2.2.2. Âmbito Cível, Infância e Juventude e Interesses Coletivos, Difusos e
Individuais Homogêneos: a) em parecer final cível, recomenda-se que antes de adentrar na questão de
mérito, a Promotora de Justiça Substituta proceda à análise, ainda que de forma breve, a respeito da
existência das condições da ação e dos pressupostos processuais. Os trabalhos sob os movimentos
2016002533051 e 2016002533013 são omissos quanto a este aspecto.
No que diz respeito à atuação extrajudicial, constata-se que foram proferidos
despachos simples para andamento de feitos, instaurados novos procedimentos, arquivados outros e
expedida recomendação, não se verificando nenhuma impropriedade que reclame ajuste.
2.3. Poder de convencimento: muito bom, seja em decorrência da boa
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qualidade jurídica com que a maior parte das peças é confeccionada, seja em razão de ser baixo o número
de imprecisões de ordem formal verificado, em comparação ao volume total de peças produzidas no
período. A articulação lógica das ideias, a objetividade do raciocínio e a consistência dos argumentos
também foram fatores determinantes para a boa avaliação neste aspecto.
2.4. Atividades gerais: consignadas audiências e reuniões para tratar de
assunto relativo ao direito à saúde, à segurança pública e sobre o evento cultural ‘Festa do Divino Espírito
Santo’. A Promotora de Justiça Substituta realizou, também, visitas a dois abrigos de idosos e à Delegacia
de Polícia, situados em Pirenópolis.
Peças avaliadas: Peças indicadas pela Promotora de Justiça Substituta:
2016002348384; 2016001577459; 2016001426182; 2016001353635 e 2016001292262. Outras peças
avaliadas: 2016002533051; 2016002533013; 2016002231790; 2016002183027; 2016002183027;
2016002179581; 2016001994960; 2016001553495; 2016001430469; 2016001402445; 2016002388772;
2016002384830; 2016002380862; 2016002372768; 2016002265217; 2016002226735; 2016002184382;
2016002184351; 2016001985824; 2016001891069; 2016001765712; 2016001765450; 2016001757762;
2016001735647; 2016001665022; 2016001591691; 2016002592049; 2016002592049; 2016002591726;
2016002531991; 2016002394457; 2016002369772; 2016002361845; 2016002244179; 2016002184460;
2016002161768; 2016001980526; 2016001865436; 2016001593603; 2016001355301; 2016001523966;
2016002532057; 2016002244505; 2016002608745; 2016001801621; 2016001699608; 2016001289767;
2016001295414; 2016001355258; 2016001446335; 2016001454690 e 2016001729685.
Despacho do Corregedor-Geral:
Acolho integralmente a avaliação dos trabalhos relativos ao 1º trimestre de
atividades da Promotora de Justiça Substituta RENATA CAROLINY RIBEIRO E SILVA no qual foi emitido o
conceito final MB – MUITO BOM.”
Não se faz sensível, ao longo do estágio probatório, obrigatoriedade, de natureza normativa, no sentido de que o
Promotor de Justiça em estágio probatório tenha que, efetivamente, durante o biênio, realizar trabalhos de
plenário no chamado Tribunal do Júri.
Não há no histórico do Ministério Público do Estado de Goiás casos de não vitaliciamento.
Muito embora o artigo 147, § 1°, da Lei Complementar n.° 25/98 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, análise dos trabalhos remetidos 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 correição/correição.
Há avaliação psicológica apenas por ocasião do certame ingresso.
Por fim, a Corregedoria-Geral do Ministério Público não é ouvida por ocasião das designações dos Promotores de
Justiça em estágio probatório pelo Procurador-Geral de Justiça.

Observações/Sugestões:
1° Cuidar para que todos os Promotores de Justiça ao longo do estágio probatório realizem trabalhos no Plenário
do Tribunal do Júri.
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2° É recomendável que ao longo do estágio probatório os Promotores de Justiça tenham acompanhamento
psicológico/psiquiátrico.
3° Disciplinar no plano normativo a exigência de que os membros do Ministério Público em estágio probatório
sejam submetidos, ao menos, a uma correição/correição durante o biênio de prova.
4° Recomendar ao Procurador-Geral de Justiça que, por ocasião das designações dos Promotores de Justiça em
estágio probatório, a Corregedoria-Geral do Ministério Público deverá ser ouvida previamente.
5° Conferir, no plano normativo, maior protagonismo à Corregedoria-Geral do Ministério Público por ocasião dos
Cursos de Preparação e Aperfeiçoamento dos membros recém-ingressos na carreira do Ministério Público do
Estado de Goiás.
6° A Resolução do Conselho Superior n.° 06/2013, que aprovou “o regulamento do estágio probatório dos
membros do Ministério Público do Estado de Goiás”, dispôs, no seu artigo 14, que o Promotor de Justiça que
obtiver quatro conceitos “Deficiente” terá sua permanência na carreira impugnada pelo Corregedor-Geral, sem
prejuízo de outras hipóteses legais. Tal dispositivo normativo, “venia concessa”, ao vincular a hipótese de
impugnação à obtenção de quatro conceitos deficientes, restringe, de forma indevida, a atuação do CorregedorGeral no ponto: apuração do preenchimento, ou não, por parte do Promotor de Justiça em estágio probatório,
das condições necessárias para confirmação na carreira, em especial o requisito eficiência. Recomenda-se, assim,
alteração normativa do tópico em questão.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). a) Quanto à transcrição realizada, cabe registrar que não há
na Lei Complementar nº 25/98, que instituiu a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás,
previsão de análise psiquiátrica e psicológica dos Promotores de Justiça em estágio probatório.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Procurador-Geral). “No que concerne às sugestões referentes ao estágio probatório
dos Promotores de Justiça elencadas na página 22, esta Procuradoria-Geral de Justiça, resguardadas as atribuições
da Corregedoria Geral, do Conselho Superior e do Colégio de Procuradores de Justiça, avaliará a conveniência e
oportunidade da adoção daquelas que lhe competem diretamente, a exemplo do acompanhamento
psicológico/psiquiátrico dos membros durante o biênio de prova. Ainda neste diapasão, no que tange à sugestão de
prévia oitiva da Corregedoria-Geral para designação de Promotores de Justiça em estágio probatório, insta destacar
a autonomia da Procuradoria Geral de Justiça para a designação de Promotores de Justiça para determinada
atuação, nos termos do art. 15 da Lei Complementar Estadual n. 25, de 6 de julho de 1998, posto que a definição da
lotação de tais membros está sujeita ao interesse público decorrente da necessidade de trabalho em unidades
desprovidas, sobrecarregadas ou com titular afastado. Não obstante tal prerrogativa, as designações de
Promotores de Justiça em estágio probatório serão comunicadas à Corregedoria Geral e levarão em conta, na
medida do possível, a lotação em unidades que propiciem a formação geral dos membros em questão. No tocante à
5ª sugestão, importa esclarecer que a Corregedoria Geral do Ministério Público vem participando efetivamente dos
cursos de preparação e aperfeiçoamento dos membros recém-ingressos na carreira do Ministério Público de Goiás,
com orientações necessárias ao desempenho efetivo das funções institucionais, havendo previsão normativa da
participação direta do órgão correcional na definição da estrutura e do conteúdo das disciplinas a serem
ministradas, conforme artigo 8º da Resolução n. 002/2014 do Conselho Superior do Ministério Público de Goiás.
Além disso, já estão sendo tomadas providências por parte da Escola Superior para atender ao disposto no artigo
10, parágrafo único, da recomendação de caráter geral CN-CNMP n. 2, de 4 de julho de 2017. No que se refere à 6ª
sugestão, faz-se necessário ponderar que a norma apontada não limita e nem restringe a atuação do CorregedorGeral, pois dispõe apenas que ele, por razões de coerência, deve impugnar o vitaliciamento do Promotor de Justiça
que obtiver quatro conceitos “deficiente” em seus relatórios, deixando aberta a possibilidade da impugnação por
quaisquer outros motivos que o Corregedor-Geral entender relevantes nos termos da lei, podendo ele inclusive
propor o não vitaliciamento antes mesmo do prazo previsto, conforme artigo 148, § 3º, da Lei Orgânica Estadual do
Ministério Público do Estado de Goiás”.
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13.

Em relação aos Critérios de Substituição e Acumulação de Funções

Foi encaminhado ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça, ofício com questionamentos acerca dos critérios de
substituição e acumulação de funções, cujas respostas constam do quadro abaixo.
Foi solicitado, ainda, pela equipe de correição, as designações de membros para atender os cargos vagos e os
com afastamento com prejuízo. As duas tabelas foram devidamente encaminhadas pela Administração Superior
e serão analisadas por ocasião do relatório preliminar.

Item
1

2

3

4

Questão
A instituição conta com promotores de justiça
substitutos? Qual o número de substitutos na
instituição?

Existem promotorias vagas? Relacionar o
número
de
cargos existentes e o número de promotorias
instaladas
e
sem provimento de titular?

Resposta
Sim. São 9 promotores substitutos atualmente.
Sim.
- Cargos existentes: 104 Promotores de Justiça de Entrância
Final, 202 Promotores de Justiça de Entrância Intermediária,
108 Promotores de Justiça de Entrância Inicial, 60 Promotores
de
Justiça
Substitutos.
Total:
474;
Promotorias
instaladas:
372
- Sem provimento: 30 promotorias de Justiça vagas, sendo 29
delas em editais (anexos) e 1 aguardando estudos quanto a
modificação ou não das atribuições - vide autos
201700220142

A publicação dos editais para provimento de
promotorias de justiça obedece à ordem de Sim
para
ambas
situações.
vacância?
Atribuição de publicação é inerente ao Conselho Superior do
Os
editais
são Ministério Público.
publicados em até 60 dias da vacância?
Sim, por meio do Ato PGJ 31 de 2015.
- Em Goiânia a gestão está ao encargo da Coordenadoria das
Promotorias de Justiça da Capital e na definição da escala de
Existe normativa que estabelece critérios de substituição aplica-se os critérios de pertinência temática,
designação para substituição em curtos sempre que possível, levando-se em conta ainda dias e
afastamentos
automática horários de audiências; se promotoria única, leva-se em
(para curtos afastamentos)? Informar a conta, também, o critério de afinidade de atribuições;
normativa,
os - No interior, ficando a cargo da Subprocuradoria-geral de
parâmetros e o fluxo de elaboração das tabelas Justiça para Assuntos Administrativos/Diretoria-geral,
de substituição
observando-se, por imperativo, o critério de proximidade
geográfica, a substituição recíproca (no caso de duas
promotorias) e a alternância de órgãos quando há mais de
dois órgãos de execução - vide Ato 31/2015.
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5

6

7

8

9

10

Na normativa de substituição automática, há
verificação prévia da efetiva compatibilidade
entre
as
funções
da
unidade substituída e a de titularidade do
membro
substituto?
Ex.: promotorias criminais com audiências
concomitantes (substituto e substituído), sem
possibilidade fática de cumprimento integral e
efetivo
da
substituição
Na normativa de substituição automática, há
previsão de substituto eventual?

Sim. Atendido o interesse público e a continuidade do serviço
público, sempre que possível é observada a compatibilidade
de funções.

Sim. Vide Ato PGJ 31 de 2015.

Esporadicamente sim. Em decorrência de afastamentos
São recorrentes as situações em que a tabela de
legais, recusa justificada em razão da sobrecarga de trabalho.
substituição automática não soluciona a
Inclui-se aqui, ainda, os afastamentos para exercício de
atenção aos curtos afastamentos? Explicitar as
função ou atividade na Administração Superior e Promotorias
razões das ocorrências, se frequentes.
de Justiça vagas.
Existe normativa que estabelece critérios de
Não existe uma normativa específica, os critérios seguem a
designação para substituição em casos de
ordem de preferência na escala de substituições automáticas
vacância
prolongada
e/ou
e eventuais das Promotorias de Justiça, disciplinada pelo Ato
longos afastamentos do titular? Informar a
PGJ n. 31 de 2015, aliado aos critérios de discricionariedade
normativa
e
os
previstos no Art. 15, XI, e, da LOMPGO e Ato 76/2011.
parâmetros aplicados.
Nas designações para acumulação de funções
em
longos
afastamentos de titular, existe análise A normativa legal está inserta no Art. 15, inciso XI, alínea "e"
conjugada
do
setor da Lei Complementar Estadual 25/98 - LOMPGO e Ato PGJ n.
de movimentação com a Corregedoria-Geral 76/2011 que regulamenta a gratificação pelo exercício
sobre
as cumulativo de cargos, não havendo análise conjugada com a
condições funcionais de acumulação do Corregedoria.
membro
designado?
Existem membros acumulando funções em
promotorias de justiça (Comarcas) ou outras
unidades
ministeriais
diversos
de
sua
titularidade?
Nesse caso, relacionar as acumulações de
função
por
promotor de outra comarca, quando a Sim. Vide relação anexa.
promotoria substituída conte com mais um
titular,
informando,
quanto a essas hipóteses, o número de titulares
da comarca do substituído e a distância entre a
Comarca
do
substituto e a de substituição.
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11

Há promotores de justiça das comarcas do
interior (inclusive intermediárias) designados
para
atuar
em
substituição ou auxílio na capital? Em caso
positivo, relacionar.

Sim.
SEM
prejuízo
de
suas
atribuições
originárias:
1- Cláudia Maria Rojas de Carvalho (substituição 75ªPJ)*
2- Cristina Emília França Malta (auxílio a todas as PJs)
3- Guilherme Vicente de Oliveira (auxílio a todas as PJs)
4- Grazielly dos Santos Rodrigues Barros (auxílio a todas as
PJs)*
5- Joel Pacífico de Vasconcelos (auxílio a todas as PJs)
6- José Antônio Corrêa Trevisan (auxílio a todas as PJs)*
7- José Eduardo Veiga Braga Filho (substituição 83ªPJ)*
8- Leonardo Seixlack Silva (auxílio a todas as PJs)*
9- Lorena Castro da Costa Ferreira (auxílio a todas as PJs)
10- Márcia Maria Samartino Costa (auxílio a todas as PJs)*
11- Maria Cecília de Jesus Ferreira (auxílio a todas as PJs)*
12- Mário Henrique Cardoso Caixeta (substituição 67ªPJ)
13- Paulo Eduardo Penna Prado (auxílio a todas as PJs)*
14- Paulo Pereira dos Santos (auxílio a todas as PJs)
15- Ricardo Lemos Guerra (auxílio a todas as PJs)*
16- Rodrigo César Bolleli Faria (auxílio a todas as PJs)*
17- Sandra Ribeiro Lemos (auxílio a todas as PJs)*
18- Simone Disconsi de Sá Campos (auxílio a todas as PJs)*
*Promotorias
de
Justiça
com
baixa
demanda
processual/extrajudicial ou em comarca em processo de
desativação.
Sim.
1- Laura Diva de Macedo e Louredo Teles, titular de
Montividiu, atua em substituição em Hidrolândia, com
prejuízo
2- Lorena Castro da Costa Ferreira Carvalho, titular da 2ªPJ de
Pires do Rio, atua em substituição na 1ªPJ de Goianira, com
prejuízo
Vide
Autos
201700127856
3- Douglas Roberto Ribeiro de Magalhães Chegury, titular da
5ª PJ de Formosa, responde pela PJ de Iaciara, com prejuízo.
Sim.
1- Felipe Oltramari, titular da 3ªPJ de Goianésia, acumula na
2ª e 4ª PJ de Goianésia e compõe o GECOC, sem prejuízo.
2- Douglas Roberto Ribeiro de Magalhães Chegury, titular da
5ª PJ de Formosa, responde pela PJ de Iaciara, com prejuízo,
e substitui, cumulativamente, pela PJ de São Domingos e
Alvorada do Norte.

12

Há promotores de justiça substituindo ou
auxiliando
nas
promotorias de justiça das comarcas do interior
com prejuízo das funções originarias? Em caso
positivo, relacionar.

13

Existem membros acumulando 3 ou mais
promotorias ou órgãos de execução e
assessoramento?
Em
caso
positivo,
relacionar.

14

Existem unidades que são substituídas por mais
de um membro do ministério público designado
para a substituição? Relacionar. Em caso
positivo,
há
definição Não
precisa da divisão de responsabilidades de cada
um
dos
membros, nos atos de designação respectivos?
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Sim
1- Jean Cléber Cassiano Zamperlini, titular da 9ª PJ de
Luziânia, auxilia, sem prejuízo, o GAECO do entorno do DF e
recebe auxílio do promotor de justiça Júlio Gonçalves Melo,
titular
da
2ª
de
Luziânia;
2- Rafael Simonetti Bueno da Silva, titular da 4ª Planaltina,
auxilia, sem prejuízo, o GAECO do entorno do DF e recebe
auxílio da promotora de justiça Lucrécia Cristina Guimarães,
titular
da
3ª
de
Plantaltina.
3- Margarida Bitencourt da Silva Liones, titular da 3ª PJ de
Iporá, cumula a 2ª PJ de Iporá e recebe auxílio do Promotor
de Justiça Cauê Alves Ponce Liones, PJ de Israelândia;
4- Rafael Machado de Oliveira, titular da 3ª PJ de Caldas
Novas, cumula a 1ª PJ de Caldas Novas e recebe auxílio dos
Promotores de Justiça Cristhiano Menezes da Silva Caires, 2ª
PJ de Caldas Novas, e Pedro Eugenio Beltrame Benatti, 5ª PJ
de Caldas Novas (auxílio mútuo entre os três promotores de
justiça
nas
quatro
promotorias);
5- Rafael Massaia dos Santos, titular de PJ de Uruana, cumula
a PJ de Rialma e recebe auxílio do Promotor de Justiça
Marcos
Alberto
Rios,
2ª
PJ
de
Ceres,
6- Úrsula Catarina Fernandes da Silva Pinto, titular de
Cavalcante, cumula em Campos Belos, e tem auxílio de
Douglas Roberto Ribeiro de Magalhães Chegury
7- Lucas Danilo Vaz Costa Júnior, titular da 4ª PJ de Formosa,
cumula a 1ª PJ de Formosa, e recebe auxílio do PJ Substituto
Augusto
Henrique
Moreno
Alves;
8- Wilson Nunes Lúcio, titular da 2ª PJ de Porangatu, cumula
a PJ de Formoso, e recebe auxílio do PJ Joás França Barros, 1ª
PJ
de
Porangatu;
9- Paulo Henrique Otoni, 1ª PJ de Itaberaí, cumula a 2ª PJ de
Itaberaí até 29/6/2017, recebe auxílio da PJ Luciene Maria
Silva Oliveira Otoni, 2ª PJ de Goiás (auxílio às PJ's de Itaberaí).

15

Existem situações de membros que estejam
concomitantemente atuando em acumulação
de
outra
função, ao tempo em que recebem auxílio de
outro promotor de justiça em sua unidade de
titularidade?

16

Existem situações em que promotorias de
justiça
(comarca)
estejam
recebendo
auxílio/substituição
de
membros lotados em outras comarcas, quando
Sim. Especialmente quando há cumulação de promotorias e
as referidas comarcas dos substitutos estejam,
para despersonlizar a atuação do Promotor de Justiça.
por
sua
vez,
também recebendo auxílio/substituição de
membros
de
outras comarcas?
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17

18

19

20

Existem membros designados para auxiliar junto
à Administração Superior do Ministério Público
além
dos
cargos de assessoria jurídica. Em caso positivo,
relacionar os membros designados para auxílio
e informar se há prejuízo ou não das funções na
respectiva
titularidade? Em caso positivo, relacionar.

Como é realizada a substituição de membros de
segundo grau? É praticada a convocação de
membros
de
primeiro
grau para substituir em Procuradorias de
Justiça?
Quais
os parâmetros e metodologia adotados para a
escolha
de
membros para atuar em segundo grau?
Qual é a forma de remuneração dos membros
do
MPGO
pela atuação cumulativa em mais de uma
unidade ministerial? Explicitar se o membro,
além
da
verba
de
cumulação, recebe outro benefício (Ex: diárias,
deslocamento). Esclarecer a que título são
realizados
os
pagamentos (indenizatório ou remuneratório) e
como
são
remuneradas as hipóteses de membros
designados
para
mais de uma cumulação ou mais de um
membro designado para mesma unidade.
Os objetivos e metas estratégicas são
considerados na tomada de decisão sobre a
designação
de
membros
em
regime de substituição ou acumulação de

R
–
Sim:
1- Dr. Rodrigo Félix Bueno – auxilia SPGJAI, com prejuízo
(vide quadro comparativo estatístico)- Resolução n.
160/CNMP;
2 – Dr. Fabiano de Sousa Naves – auxilia SPGJAA, sem
prejuízo
Resolução
n.
160/CNMP;
3 – Dr. Maurício Alexandre Gebrim – auxilia CAOEducação,
sem
prejuízo;
4 – Dra. Sandra Monteiro de Oliveira Lima – auxilia PECPP,
com
prejuízo
Resolução
n.
160/CNMP;
5 – Dra. Fabiana Cândido – auxilia AJE, com prejuízo - Vide
Autos 201600327059/201600457671 e quadro comparativo
estatístico;
6 – Dr. Cássio Roberto Teruel Zarzur, coordenador AJE, com
prejuízo - Resolução 160/CNMP (vide comparativo estatístico)
7 – Dr. Antônio de Pádua Freitas – auxilia SPGJAJ, com
prejuízo
Resolução
n.
160/CNMP;
8 – Dra. Ana Paula Machado Franklin – auxília PERC, com
prejuízo
Resolução
n.
160/CNMP
9 – Dr. Paulo Eduardo Penna Prado – auxilia CAOCriminal,
sem
prejuízo;
10 – Dr. Giordane Alves Naves – Coordena o GSI, com
prejuízo
Resolução
160/CNMP;
11 – Dr. Bernardo Morais Cavalcante – auxilia SPGJAA, sem
prejuízo.
A substituição de membros de segundo grau é regida pelo
exercício cumulativo, regulamentado pelo Ato PGJ n.
16/2013.
Até 30 dias poderá ser designado membro de primeiro grau
para substitição e acima desse período deverá ser convocado
por meio de edital expedido pelo CSMP - Vide Art. 36, inciso
VI, da LCE 25/98 - LOMPGO.

O Ato PGJ n. 76/2011, em seu artigo 1º, preconiza que, pelo
exercício cumulativo de cargos na mesma ou em comarca
diversa da que for titular e sem prejuízo de suas atribuições,
o promotor de Justiça perceberá ratificação calculada por dia
de cumulação, à razão de 1/60 (um sessenta avos) do valor
do subsídio do cargo cumulado, não podendo, limitado,
porém, a 15% (quinze por cento) do subsídio. Já o atrtigo 2º
prevê que na hipótese em que for cabível a percepção de
diária poderá o promotor de justiça cumulante optar por seu
recebimento em detrimento da gratificação regulamentada
pelo mencionado Ato.

Não quando se refere a escala de substituções automática e
eventual. Já para a designação para áreas de atuação
específicas é considerada, sim, a expertise e experiência
profissional do membro designado.

27

CORREGEDORIA NACIONAL

funções?

14.

Correições e Inspeções

1. Inspeções (regulamentação interna e periodicidade): A Lei Complementar Estadual n° 25/98, que institui
a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás prevê, em seu artigo 188, inciso I, que a atividade
funcional dos membros da Instituição estará sujeita a inspeções permanentes e extraordinárias.
Consta da mencionada Lei Complementar, no artigo 28, inciso X, alíneas “b” e “c”, que:
“Art. 28 - São atribuições do Corregedor-Geral do Ministério Público:
(...)
X - verificar a obediência dos membros do Ministério Público às vedações a eles impostas e fiscalizar o cumprimento de
seus deveres e atribuições, devendo, dentre outras medidas que julgar cabíveis:
a) (...);
b) realizar inspeções nas Procuradorias de Justiça, remetendo relatório circunstanciado e reservado ao Colégio de
Procuradores de Justiça;
c) realizar, no curso do mandato, Correições e Inspeções Ordinárias em, respectivamente, pelo menos cinquenta por
cento das Promotorias e Procuradorias de Justiça;”

O Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público estabelece, em seu artigo 28 e seguintes,
que a Corregedoria-Geral do Ministério Público, sem prejuízo de outros meios ao seu alcance, exercerá suas
funções de orientar, fiscalizar e avaliar as atividades funcionais e a conduta dos membros do Ministério
Público, mediante inspeções ordinárias e extraordinária. As Promotorias de Justiça, inclusive as eleitorais e
os Centros de Apoio Operacional, estão sujeitos a inspeções extraordinárias. Quando realizadas em Centro
de Apoio Operacional, as inspeções avaliarão o cumprimento das atribuições previstas no artigo 60 da Lei
Complementar Estadual n.º 25/98. Quando o Centro de Apoio Operacional for dirigido por Procurador de
Justiça, serão observadas, no que couber, as disposições do Capítulo II do Regimento Interno. Já, as
Procuradorias de Justiça serão objeto de inspeções ordinárias e extraordinárias.
A correição permanente, nos termos dos artigos 57 e 189 da Lei Complementar Estadual n° 25/98 será
exercida pelos Procuradores de Justiça, nos autos em que oficiarem, em relação aos serviços dos Promotores
de Justiça, remetendo relatório à Corregedoria-Geral do Ministério Público, conforme se verifica dos
referidos dispositivos:
“Art. 57 - Os Procuradores de Justiça, nos autos em que oficiem, exercerão correição permanente nos serviços dos
Promotores de Justiça, remetendo relatório à Corregedoria Geral do Ministério Público.
“Art. 189 - As inspeções permanentes serão exercidas pelos Procuradores de Justiça, na forma prevista no artigo 57.

O Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público, em seus artigos 30 e seguintes,
estabelece que:
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“Art. 30 – A correição permanente nos serviços dos Promotores de Justiça será procedida pelos Procuradores de Justiça
ao oficiarem nos autos, através de preenchimento de Relatório, cujo uso do modelo adotado pelo Colégio de
Procuradores será facultativo.
§ 1º - Para cada promoção efetivada por membro do Ministério Público integrante dos quadros da Instituição
corresponderá um Relatório.
§ 2º - O Relatório de que trata este artigo será impresso na Superintendência de Atividades Judiciais da Procuradoria
Geral de Justiça e anexado aos processos a serem distribuídos aos Procuradores de Justiça.
Art. 31 – Caberá à Corregedoria Geral do Ministério Público:
a) receber diretamente da Procuradoria de Justiça responsável o Relatório de correição permanente, quando este
destinar-se exclusivamente à aferição do merecimento do Promotor de Justiça, nos termos do art. 164 da Lei
Complementar n.º 25/98;
b) receber o Relatório de correição permanente encaminhado pela Comissão de Correição Permanente, nos casos
expressos no Regimento Interno do Colégio de Procuradores de Justiça.
§ 1º - Recebido o Relatório de que trata a letra “a”, caberá ao Corregedor-Geral determinar sua anotação na ficha
funcional do Promotor de Justiça, comunicando ao mesmo o conteúdo das anotações, nos trinta dias seguintes ao
recebimento do Relatório.
§ 2º - No caso da letra “b” o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá, adotando sugestão apontada pela Comissão
de Correição Permanente, expedir recomendação sem caráter vinculativo, ou adotar uma das providências disciplinares
previstas no Título IV da Lei Complementar n.º 25/98.
Art. 32 – Das providências adotadas pelo Corregedor-Geral do Ministério Público caberá recurso ao Egrégio Colégio de
Procuradores de Justiça, nos termos da Lei.”

Segundo o modelo do Relatório de correição permanente adotado, os Procuradores de Justiça analisam: a
fundamentação jurídica, a adequação da tese ao fato concreto, a qualidade e correção da redação, a presteza e
o poder de convencimento. Referido Relatório é encaminhado pela Superintendência Judiciária à CorregedoriaGeral, por meio do Sistema Atena e nos moldes do Ato CGMP n° 017, de 4 de agosto de 2014, momento em
que é feita a devida alimentação no sistema CLIO e anexado o relatório digital no mencionado sistema.
Já as inspeções extraordinárias, segundo os artigos 28, § 2º e 190 da Lei Complementar Estadual n° 25/98 e os
artigos 39 e seguintes do Regimento Interno da Corregedoria-Geral, serão realizadas pela Corregedoria-Geral
do Ministério Público, nas Procuradorias de Justiça ou Promotorias de Justiça, quando houver fatos que as
justifiquem, independentemente de prévia designação e aplicando-se às normas estatuídas para a correição
ordinária previstas no Regimento Interno. Observa que, quando a correição extraordinária for realizada em
Promotoria de Justiça, o Corregedor-Geral poderá delegar suas atribuições aos Promotores de Justiça
Corregedores. Ainda, uma vez concluída a correição extraordinária na Procuradoria de Justiça, o CorregedorGeral remeterá relatório circunstanciado e reservado ao Colégio de Procuradores de Justiça. Já, tratando-se de
correição extraordinária na Promotoria de Justiça, o Corregedor-Geral elaborará relatório circunstanciado,
mencionando os fatos observados e as providências eventualmente adotadas, remetendo cópia ao Conselho
Superior do Ministério Público.
As inspeções ordinárias em Procuradorias de Justiça serão realizadas pelo Corregedor-Geral do Ministério
Público (art. 191, § 2º, da Lei Complementar Estadual n° 25/88 e Regimento Interno da Corregedoria-Geral),
acompanhado por dois Procuradores de Justiça por ele indicados, levando-se em consideração os critérios de
antiguidade e especialização dos indicados, e referendados pelo Colégio de Procuradores de Justiça, tendo como
objetivo avaliar os resultados das Procuradorias de Justiça, enquanto órgãos da administração do Ministério
Público, bem como verificar a regularidade administrativa dos serviços de distribuição e devolução de processos.
O Procurador de Justiça, titular da Procuradoria de Justiça a ser correicionada, será comunicado da realização da
correição ordinária, por ofício, com prazo de dez dias. Quando da correição ordinária, o Procurador de Justiça
deverá prestar as informações que eventualmente forem solicitadas pelo Corregedor-Geral. Uma vez concluída a

29

CORREGEDORIA NACIONAL

correição ordinária, o Corregedor-Geral remeterá relatório circunstanciado e reservado ao Colégio de
Procuradores de Justiça.
2. Correições (regulamentação interna e periodicidade): A Lei Complementar Estadual n° 25/98, que institui a
Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás prevê, em seu artigo 188, inciso II, que a atividade
funcional dos membros da Instituição estará sujeita a correições ordinárias e extraordinárias.
Consta da mencionada Lei Complementar, no artigo 28, inciso X, alíneas “a” e “c”, que:
“Art. 28 - São atribuições do Corregedor-Geral do Ministério Público:
(...)
X - verificar a obediência dos membros do Ministério Público às vedações a eles impostas e fiscalizar o cumprimento de
seus deveres e atribuições, devendo, dentre outras medidas que julgar cabíveis:
a) realizar correições nas Promotorias de Justiça, nos Centros de Apoio Operacional e nas Promotorias de Justiça
Eleitorais;
b) (...);
c) realizar, no curso do mandato, Correições e Inspeções Ordinárias em, respectivamente, pelo menos cinquenta por cento
das Promotorias e Procuradorias de Justiça;”

O Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público, em seus artigos 28 e seguintes, estabelecem
que a Corregedoria-Geral do Ministério Público, sem prejuízo de outros meios ao seu alcance, exercerá suas
funções de orientar, fiscalizar e avaliar as atividades funcionais e a conduta dos membros do Ministério Público,
mediante correições ordinárias e extraordinárias. As Promotorias de Justiça, inclusive as eleitorais e os Centros
de Apoio Operacional, estão sujeitos a correições ordinárias e extraordinárias, além das já mencionas inspeções
extraordinárias. As correições, quando realizadas em Centro de Apoio Operacional, avaliarão o cumprimento
das atribuições previstas no artigo 60 da Lei Complementar Estadual n.º 25/98 e, quando o Centro de Apoio
Operacional for dirigido por Procurador de Justiça, serão observadas, no que couber, o disposto no Capítulo II
do Regimento Interno. Hodiernamente, esta Corregedoria-Geral leva em consideração as disposições da
Resolução nº 146, de 26 de julho de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público.
As correições ordinárias, que serão realizadas pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, têm por objetivo a
verificação da regularidade do serviço, a eficiência, a pontualidade, o exercício das funções, o cumprimento dos
deveres do cargo e a conduta pública e particular dos membros da Instituição. O Corregedor-Geral será
auxiliado nas correições ordinárias pelos Promotores de Justiça Corregedores por ele designados, bem como
por inspetores.
O Edital contendo o cronograma das correições ordinárias será publicado no Diário Oficial do Ministério Público
e conterá, segundo o artigo 43 do Regimento Interno da Corregedoria-Geral:
a) indicação da(s) Promotoria(s) de Justiça sujeita(s) à correição;
b) local, dia e hora da instalação dos trabalhos; e,
c) a informação de que, em relação aos membros do Ministério Público, estagiários e auxiliares com atuação
na Promotoria, serão recebidas notícias ou reclamações de qualquer pessoa do povo ou autoridades locais.
Os membros do Ministério Público que estarão sujeitos à correição serão comunicados por ofício, no prazo de
10 (dez) dias, acerca da data da realização da correição, encaminhando-lhe cópia do Edital de Correição,
contendo, nos termos doa artigo 44 do Regimento Interno:
a) a convocação para o ato; e,
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b) a determinação para que o membro do Ministério Público providencie, no âmbito de sua Comarca, a
divulgação do Edital de Correição, diligenciando sua afixação em local próprio no Fórum e na sede da
Promotoria de Justiça, onde houver, bem como encaminhando cópia para as autoridades da Comarca, entre
elas:
I - Prefeito Municipal;
II - Diretor do Foro;
III - Presidente da Câmara de Vereadores;
IV - Presidente da Subseção da OAB ou seu representante;
V - Autoridades das Polícias Civil e Militar.
Recebida a comunicação, o Promotor de Justiça deverá providenciar a referida divulgação do Edital de
correição e sua afixação em local próprio com antecedência de 05 (cinco) dias, comprovando o cumprimento
dessa providência por meio de certidão.
Os atos preparatórios e posteriores, bem como os principais aspectos observados na correição ordinária estão
previstos no Ato CGMP n° 015, de 25 de março de 2014, que contém, inclusive, dois anexos, quais sejam:
anexo I (formulário a ser preenchido pelo Promotor de Justiça responsável pelo órgão a ser correicionado) e
anexo II (relatório da correição ordinária realizada).

As correições extraordinárias também serão realizadas pelo Corregedor-Geral, de ofício ou por determinação dos
órgãos da administração superior da Instituição, para a imediata apuração de abusos, erros, omissões, atos que
comprometerem o prestígio ou a dignidade da Instituição e no descumprimento do dever funcional,
processando-se, no que couber, as normas estatuídas para as correições ordinárias. A critério do CorregedorGeral e quando as circunstâncias assim o exigirem, poderá ser dispensada a prévia publicação do Edital e demais
comunicações. Ao ser concluída a correição extraordinária será elaborado relatório circunstanciado,
mencionando-se os fatos observados e as providências adotadas no âmbito de suas atribuições, bem como
remetendo-se cópias ao Conselho Superior do Ministério Público, ao órgão que lhe deu causa e à Promotoria de
Justiça correicionada.
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/correição 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/correicionado, 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/correição 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.

4. Acesso a sistema de controle e registro dos feitos judiciais e extrajudiciais: é feito pelo Sistema Atena.
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.):
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;
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 correição 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.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). O ato que estabelece os principais aspectos a serem avaliados
nas Correições e Inspeções é o ATO CGMP Nº 015, DE 25 DE MARÇO DE 2014, que assim dispõe:
Art. 4º. No que se refere ao membro do Ministério Público com atuação no órgão correicionado, são verificadas,
preponderantemente:
I – observância dos termos da Resolução nº 73, do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre o
acúmulo das funções ministeriais com o exercício do magistério, especialmente a comunicação ao Corregedor-Geral
do Ministério Público de sua eventual ocorrência, contendo o nome da entidade de
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ensino, sua localização e os horários das aulas que ministrará, bem como de possível existência de autorização para
o exercício de magistério fora do âmbito
territorial de sua sede de lotação, se o caso;
II – existência de escala de plantão diário e semanal, bem como o seu encaminhamento à Corregedoria Geral do
Ministério Público com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias do início do respectivo plantão, conforme Resolução nº 004/2003-CPJ;
III – residência na comarca, se titular, ou a existência de autorização para residir fora dela, nos termos do Ato PGJ
nº 004/2008;
IV – regularidade do envio dos relatórios e das visitas sob sua responsabilidade, conforme disciplinado no Ato CGMP
nº 010, de 11 de setembro de
2013.
Art. 5º. No que se refere ao órgão do Ministério Público correicionado, são verificadas, preponderantemente:
I – existência de fixação de período específico para o atendimento ao público, bem como, em caso positivo, de sua
comunicação à Corregedoria Geral do Ministério Público;
II – condições e estrutura para o desenvolvimento dos trabalhos no órgão correicionado, como espaço físico, bens,
equipamentos, veículo e quadro de recursos humanos à disposição da Promotoria de Justiça.
Art. 6º. No que se refere aos autos judiciais, são verificadas, preponderantemente:
I – conformidade entre aqueles encontrados física ou eletronicamente com carga para o Ministério Público em
relação à Lista de Autos em Posse, extraída do sistema Grifo;
II – conformidade entre aqueles encontrados física ou eletronicamente na Promotoria de Justiça correicionada em
relação ao seu respectivo registro de classe e de assunto;
III – existência de autos judiciais há mais de 30 (trinta) dias na posse da Promotoria de Justiça.
Art. 7º. No que se refere aos autos extrajudiciais, são verificadas, preponderantemente:
I – conformidade entre aqueles encontrados em tramitação na Promotoria de Justiça correicionada em relação à
Lista de Autos em Posse, extraída do sistema Grifo;
II – possível existência de autos administrativos em tramitação na Promotoria de Justiça correicionada que, na
realidade, possuam a natureza de autos extrajudiciais;
III – possível existência de autos extrajudiciais em tramitação na Promotoria de Justiça correicionada que, na
realidade, possuam a natureza de autos administrativos;
IV – conformidade dos autos extrajudiciais em tramitação na Promotoria de Justiça correicionada quanto à classe e
ao assunto constantes do seu respectivo registro;
V – possível existência de inquérito civil, procedimento preparatório ou de procedimento administrativo em
tramitação na Promotoria de Justiça correicionada sem a devida formalização mediante portaria de instauração;
VI – observância das definições taxonômicas contidas no anexo do Ato Conjunto PGJ-CGMP nº 01/2012 ou dos
Assentos 8º/2014 e 9º/2014 do Conselho Superior do Ministério Público;
VII – regularidade e prazo de tramitação de inquérito civil, procedimento preparatório, procedimento investigatório
criminal, notícia de fato e representação criminal/notícia de crime que se encontrarem em andamento.
Art. 8º. No que se refere aos atendimentos ao público realizados pela Promotoria de Justiça correicionada, são
verificadas, preponderantemente:
I – conformidade entre eles e os registrados no Sistema Atena;
II – possível existência de atendimentos em andamento que, na realidade, já tenham sido efetivamente encerrados
ou estejam tramitando como autos extrajudiciais sem a devida adequação no sistema Atena.

Observações da equipe de correição: A disciplina da atividade fiscalizatória dos membros do Ministério Público
do Estado de Goiás encontra regência nos artigos 188 “usque” 192 da Lei Complementar n.° 25/1998. Consta do
referido diploma legal que a atividade funcional dos membros do Ministério Público está sujeita a: a) inspeções
permanentes e extraordinárias; b) correições permanentes e extraordinárias (artigo 188, “caput”). Qualquer
pessoa poderá reclamar junto aos órgãos da Administração Superior do Ministério Público contra membros do
Ministério Público (artigo 188, parágrafo único). As inspeções permanentes serão exercidas pelos Procuradores
de Justiça, na forma prevista no artigo 57 (artigo 189). As inspeções extraordinárias serão realizadas pela
Corregedoria-Geral do Ministério Público, quando houver fatos que as justifique, independentemente de prévia
designação (artigo 190). As correições ordinárias serão realizadas pela Corregedoria-Geral do Ministério Público,
na forma do Regimento Interno, para verificar a regularidade do serviço, a eficiência, a pontualidade, o exercício
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das funções, o cumprimento dos deveres do cargo e a conduta pública e particular dos membros da Instituição
(artigo 191, “caput”). A Corregedoria-Geral do Ministério Público realizará, anualmente, correições ordinárias em
50% (cinquenta por cento) das Promotorias de Justiça, no mínimo (artigo 191, § 1°). As inspeções ordinárias em
Procuradorias de Justiça serão realizadas pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, na forma do regimento
interno (artigo 191, § 2°). As correições extraordinárias serão realizadas, de ofício, pela Corregedoria-Geral do
Ministério Público e por determinação dos órgãos da Administração Superior do Ministério Público (artigo 192).
Já o mencionado artigo 57 da Lei Complementar n.° 25/98 estabelece que os Procuradores de Justiça, nos autos
em que oficiem, exercerão correição permanente nos serviços dos Promotores de Justiça, remetendo relatório à
Corregedoria-Geral do Ministério Público.
O Ato da Corregedoria-Geral do Ministério Público n.° 015, de 25 de março de 2014, de sua vez, estabelece o
roteiro e os principais aspectos a serem observados na correição ordinária na Promotoria de Justiça. O Capítulo I
dispõe dos “Atos Preparatórios para Correição Ordinária”. Recebida a comunicação da data designada para a
correição ordinária, o Promotor de Justiça com atuação no órgão a ser correicionado divulgará o Edital de
Correição, afixando-o em local próprio no Edifício-Sede da Promotoria de Justiça, se o caso, e no Fórum da
Comarca, com a antecedência de 05 (cinco) dias (artigo 1°, “caput”). O Promotor de Justiça ou o Coordenador
das Promotorias de Justiça, onde houver, com atuação no órgão a ser correicionado comprovará, por certidão, o
cumprimento da providência acima mencionada (artigo 1°, parágrafo único). O Promotor de Justiça responsável
pelo órgão a ser correicionado providenciará: a) sala para a audiência de interessado(s) com o Corregedor-Geral;
b) sala com capacidade para a acomodação de 05 (cinco) pessoas, destinada à realização dos trabalhos
correicionais, a fim de que, se possível, não seja prejudicada a rotina do órgão submetido à correição; c) relação
dos autos judiciais que se encontrarem com carga para o Ministério Público ou certidão da inexistência deles, a
ser obtida no próprio dia da correição junto às escrivanias em que oficie; d) informação do Cartório Eleitoral em
que oficie, se o caso, acerca da quantidade de autos em tramitação e daqueles que porventura se encontrarem
com carga para o Ministério Público, a ser obtida no dia da correição ordinária; e) ordenação dos autos judiciais e
extrajudiciais de posse da Promotoria de Justiça; f) indicação de, ao menos, um servidor do Ministério Público,
lotado na Promotoria de Justiça, para auxiliar os trabalhos da Corregedoria-Geral do Ministério Público (artigo 2°,
incisos). O Promotor de Justiça responsável pelo órgão a ser correicionado deverá preencher o formulário
constante do anexo I do referido ato n.° 015/2014, informando: I – Em relação ao membro do Ministério Público
em atuação na Promotoria de Justiça a ser correicionada: a) nome completo; b) se atuou em substituição em
outra Promotoria de Justiça nos últimos seis meses; c) se prestou auxílio em outra Promotoria de Justiça nos
últimos seis meses; d) se recebeu auxílio de outro Promotor de Justiça nos últimos seis meses; e) se teve
afastamento ou autorização para frequentar cursos nos últimos seis meses; f) se cumula as funções ministeriais
com o exercício do magistério, bem como se há comunicação ao Corregedor-Geral do Ministério Público de sua
eventual ocorrência, além de possível existência de autorização para o exercício de magistério fora do âmbito
territorial de sua sede de lotação, se o caso, nos termos da Resolução n.° 73 do Conselho Nacional do Ministério
Público; g) se reside na comarca, caso seja titular, ou se possui autorização para residir fora dela; II – Em relação
ao órgão do Ministério Público a ser correicionado: a) se há fixação de período específico para o atendimento ao
público, bem como, em caso positivo, de sua comunicação à Corregedoria-Geral do Ministério Público; b) se há
escala de plantão diário e semanal, bem como o seu encaminhamento à Corregedoria-Geral do Ministério
Público com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do início do respectivo plantão; c) nome, cargo e natureza
do vínculo de todos os servidores lotados no órgão do Ministério Público a ser correicionado; III – nome,
finalidade e endereço completo das unidades de abrigo para idosos, incapazes, deficientes e crianças e
adolescentes existentes na comarca; IV – denominação e endereço completo das Delegacias de Polícia e
estabelecimentos prisionais existentes na comarca; V – os municípios que compõem a área de atuação da
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Promotoria de Justiça a ser correicionada, bem como o número da zona eleitoral perante a qual atua; VI – as
sugestões, críticas e reivindicações do Promotor de Justiça e dos servidores em atuação no órgão a ser
correicionado (artigo 3°, incisos). O formulário referido neste artigo deverá ser encaminhado, devidamente
preenchido, ao e-mail da Corregedoria-Geral do Ministério Público, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias
da data designada para a correição ordinária (artigo 3°, § 1°). O Capítulo II trata dos “Principais Aspectos
observados na Correição Ordinária”. A Seção I diz respeito “ao membro do Ministério Público”. No que se refere
ao membro do Ministério Público com atuação no órgão correicionado, são verificados, preponderantemente: I –
observância dos termos da Resolução n.° 73, do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre o
acúmulo das funções ministeriais com o exercício do magistério, especialmente a comunicação ao CorregedorGeral do Ministério Público, de sua eventual ocorrência, contendo o nome da entidade de ensino, sua localização
e os horários das aulas que ministrará, bem como de possível existência de autorização para o exercício de
magistério fora do âmbito territorial de sua sede de lotação, se o caso; II – existência de escala de plantão diário
e semanal, bem como seu encaminhamento à Corregedoria-Geral do Ministério Público com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias antes do plantão; III – residência na comarca, se titular, ou existência de autorização
para residir fora dela; IV – regularidade do envio dos relatórios e das visitas sob sua responsabilidade (artigo 4°,
incisos). A Seção II, por seu turno, refere-se ao “órgão do Ministério Público”. No que se refere ao órgão do
Ministério Público correicionado, são verificadas, preponderantemente: I – a existência de fixação de período
específico para o atendimento ao público, bem como, em caso positivo, de sua comunicação à CorregedoriaGeral do Ministério Público; II – condições e estrutura para o desenvolvimento dos trabalhos no órgão
correicionado, como espaço físico, bens, equipamentos, veículo e quadro de recursos humanos à disposição da
Promotoria de Justiça (artigo 5°, incisos). No que diz com os “autos judiciais”, matéria tratada na Seção III, são
verificadas, preponderantemente, a) a existência de autos judiciais há mais de 30 (trinta) dias na posse da
Promotoria de Justiça; b) conformidade entre aqueles encontrados física ou eletronicamente com carga para o
Ministério Público em relação à “Lista de Autos em Posse”, extraída no sistema Grifo; c) conformidade entre
aqueles encontrados física ou eletronicamente na Promotoria de Justiça correicionada em relação ao seu
respectivo registro de classe e de assunto (artigo 6°, incisos). Quanto aos “autos extrajudiciais”, tema da Seção
IV, são verificadas, preponderantemente, a) possível existência de autos administrativos em tramitação na
Promotoria de Justiça correicionada, que, na realidade, possuam a natureza de autos extrajudiciais; b)
conformidade entre aqueles encontrados em tramitação da Promotoria de Justiça correicionada em relação à
“Lista de Autos em Posse”, extraída do sistema Grifo; c) possível existência de autos extrajudiciais em tramitação
na Promotoria de Justiça correicionada que, na realidade, possuam natureza de autos administrativos; d)
conformidade dos autos extrajudiciais em tramitação na Promotoria de Justiça correicionada quanto à classe e
ao assunto constante do seu respectivo registro; e) possível existência de inquérito civil, procedimento
preparatório ou de procedimento administrativo em tramitação na Promotoria de Justiça correicionada sem a
devida formalização mediante portaria de instauração; f) observância das definições taxonômicas; g)
regularidade e prazo de tramitação de inquérito civil, procedimento preparatório, procedimento investigatório
criminal, notícia de fato e representação criminal/notícia de crime que se encontrarem em andamento (artigo 7°,
incisos). No que diz ao “atendimento ao público”, tema da Seção V, são verificados: a) conformidade entre eles e
os registrados no sistema Atena; b) possível existência de atendimentos em andamento que, na realidade, já
tenham sido efetivamente encerrados ou estejam tramitando como autos extrajudiciais sem a devida adequação
no sistema Atena (artigo 8°, incisos). Encerrados os trabalhos correicionais, de tudo se lavrará ata, assinada pelo
Corregedor-Geral do Ministério Público, pelos Promotores de Justiça Corregedores presentes e pelo Promotor de
Justiça com atuação no órgão correicionado (artigo 9°). O resultado dos trabalhos correicionais será objeto de
relatório próprio, a ser encaminhado ao Promotor de Justiça responsável pelo órgão correicionado,
acompanhado de recomendação específica, se o caso, e cópia da ata e dos trabalhos correicionais (artigo 10,
“caput”). Os prazos concedidos para o cumprimento de possíveis recomendações expedidas contar-se-ão da data
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aposta pelo Promotor de Justiça no aviso de recebimento, que deverá fazê-lo e assiná-lo tão logo tenha em
mãos, devolvendo-o, em seguida e imediatamente, à Corregedoria-Geral (artigo 10, parágrafo único).
Foram realizadas as seguintes inspeções/correições no ano de 2015: 189 (cento e oitenta e nove) correições
ordinárias nos cargos das Promotorias de Justiça; 05 (cinco) correições extraordinárias nos cargos das
Promotorias de Justiça e 37 (trinta e sete) inspeções nos cargos das Procuradorias de Justiça. No ano de 2016:
157 (cento e cinquenta e sete) cargos das Promotorias de Justiça foram correicionados de forma ordinária. No
corrente ano, 2017, foram realizadas 59 (cinquenta e nove) correições ordinárias nos cargos das Promotorias de
Justiça.
Em relatório de correição ordinária, datado de 08.05.2017, examinado ao concreto – no 5° cargo da Promotoria
de Justiça de Itumbiara, titulado pelo Doutor Marcelo de Freitas –, foram lançadas as seguintes observações:
“1. Avaliação geral:
1.1. O pleno e bom desenvolvimento da correição ordinária foi facilitado pelo Promotor de Justiça
Marcelo de Freitas, titular da Promotoria de Justiça correicionada, que atendeu às orientações
previamente expedidas por esta Corregedoria-Geral, disponibilizando espaço suficiente para a
realização organizada dos trabalhos.
1.2.
No âmbito judicial, os trabalhos afetos à Promotoria de
Justiça correicionada encontravam-se em ordem, na existindo atos judiciais com vista ao Ministério
Público há mais de 30 (trinta) dias.
1.3.
Com relação à atuação extrajudicial, constatou-se que as
notícias de fato, listadas no item VII, subitens 4.1 e 4.2 deste relatório, tramitavam na Promotoria
de Justiça há mais de 30 (trinta) dias, estando ainda pendentes de análise e manifestação, seja esta
para simples arquivamento ou tomada de qualquer outra providência (instauração do
procedimento cabível, por exemplo).
1.4.
Verificou-se, por fim, que não havia pendências em relação ao
encaminhamento dos relatórios de visita aos abrigos relacionados no item II, subitem 11, deste relatório.
2.
Recomendações: para a correção das irregularidades constatadas
sugere-se a expedição da seguinte recomendação ao Promotor de Justiça Marcelo de Freitas, titular da
Promotoria de Justiça correicionada:
- Regularizar a atuação extrajudicial afeta à 5ª Promotoria de Justiça de
Itumbiara/GO, procedendo à análise da notícia de fato listadas no item VII, subitens 4.1 e 4.2 deste
relatório, ante o tempo de permanência na Promotoria de Justiça, adotando a providência cabível, com a
instauração de procedimento próprio, nos termos do artigo 10 da Resolução n.° 011/2014, do Colégio de
Procuradores de Justiça, ou indeferindo fundamentadamente sua instauração, nos termos dos artigos 5°
ou 6° da mesma Resolução. Providência para cumprimento no prazo de 15 (quinze) dias, prestando
informações a respeito à esta Corregedoria-Geral, que fará a devida verificação por meio de consulta
eletrônica nos autos apontados.
3. Providências necessárias à regularização:
3.1. Envio do presente relatório de Correição Ordinária e da ata relativas aos
trabalhos correicionais ao Promotor de Justiça Marcelo de Freitas.
3.1. Expedição de recomendação ao Promotor de Justiça Marcelo de Freitas,
titular da Promotoria de Justiça correicionada, para que seja adequada a sua atuação funcional com
relação aos aspectos detalhados no item X, subitem 2, deste relatório.
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3.3. Expedição de ofício ao Procurador-Geral de Justiça, cientificando-lhe
acerca da sugestão apresentada pelos servidores no item VIII, subitem 2, deste relatório.”
Por sua vez, é certo que foram objeto de correição 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.

15.

Resoluções do CNMP

15.1. Controle Externo da Atividade Policial (Res. nº 20/CNMP): O Controle Externo da Atividade Policial é
regulamentado pela Resolução n° 15/2014 do Colégio de Procuradores do Ministério Público do Estado de Goiás.
Os Promotores de Justiça designados devem realizar a visita no prazo estabelecido pela Resolução 20 do CNMP,
mantendo a CGMP uma tabela virtual para acompanhamento do envio do relatório e de sua validação. Não
sendo realizada a visita dentro do prazo estabelecido, o Promotor de Justiça é comunicado, em primeiro
momento via telefone, para o preenchimento imediato. Não havendo o preenchimento o membro será oficiado,
estabelecendo-se prazo para cumprimento. Atualmente, existem 293 Delegacias de Polícia, 08 unidades de
perícia criminal e 07 de perícia médico-legal. São 111 unidades militares ativas. Em consulta ao sistema do CNMP,
constatou-se 54 formulários pendentes de envio relativo às DP’s. A CG manteve contato telefônico com os
membros responsáveis. Não há pendencias em relação às unidades de perícia criminais e médicos legais.
com relação aos estabelecimentos militares, estão pendentes de envio 18 formulários.

15.2. Interceptação telefônica (Res. nº 36/CNMP): As informações são preenchidas pelo membro da Instituição
em formulário obtido em link da Corregedoria-Geral no Portal do Ministério Público do Estado de Goiás, devendo
ser encaminhado por meio de e-mail próprio à Corregedoria até o 10º dia do mês subsequente, nos termos do
Ato PGJ n° 10/2013. Todos os dados recebidos são alimentados pela Corregedoria-Geral em um arquivo e,
mensalmente, encaminhados ao CNMP. O preenchimento e conferência dos dados é feito de forma manual. A
forma de prestar as informações, envio, totalização e remessa ao CNMP é manual. Está em fase inicial o estudo
de uma nova maneira de coletar os dados, automatizando as demais rotinas.
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15.3. Cronograma de inspeções e correições (Res. nº 149/CNMP):

MÊS

PROMOTORIAS
Nerópolis
Trindade

FEVEREIRO

Guapó
Bela Vista
Itumbiara
MARÇO
Panamá
Cachoeira Dourada
Caldas Novas
Luziânia
ABRIL
Cristalina
Jataí
MAIO
Mineiros
Rio Verde
JUNHO
Montividiu
Goianira
AGOSTO
Corumbaíba
Buriti Alegre
Morrinhos
Goiatuba
Caçu

SETEMBRO

Itajá
Paranaiguara
São Simão
Planaltina de Goiás
Alto Paraíso

OUTUBRO
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Cavalcante
Campos Belos
NOVEMBRO

Catalão

15.4. Inspeções em estabelecimentos prisionais (Res. nº 56/CNMP). Os Promotores de Justiça com atribuição
devem realizar a visita no prazo estabelecido na Resolução n° 56 do CNMP, mantendo a Corregedoria-Geral
uma tabela para acompanhamento do envio do relatório. Não sendo realizada a visita dentro do prazo
estabelecido, o Promotor de Justiça é comunicado, em primeiro momento via telefone, para o preenchimento
imediato. Não havendo o preenchimento o membro será oficiado, estabelecendo-se prazo para cumprimento.
Existem 135 estabelecimentos prisionais ativos, sendo que 03 formulários estão pendentes.
15.5. Fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade
(Res. nº 67/CNMP): Os Promotores de Justiça com atribuição devem realizar a visita no prazo estabelecido na
Resolução n° 67 do CNMP, mantendo a Corregedoria-Geral uma tabela para acompanhamento do envio do
relatório. Não sendo realizada a visita dentro do prazo estabelecido, o Promotor de Justiça é comunicado, em
primeiro momento via telefone, para o preenchimento imediato. Não havendo o preenchimento o membro
será oficiado, estabelecendo-se prazo para cumprimento. Atualmente existem 07 (sete) Unidades de
Internação e 01 (uma) de semiliberdade no âmbito do Estado. Não há pendências do 1º semestre de 2017.
15.6. Indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares (Res. nº 68/CNMP): São
afixadas nas capas dos procedimentos disciplinares etiqueta contendo informações acerca da data de
prescrição, observando-se a data do fato, nos termos do artigo 79 do Regimento Interno da Corregedoria-Geral
do Ministério Público de Goiás e do artigo 322 da Lei Estadual n° 10.460/88, bem como a informação dos
marcos interruptivos. Ainda, a informação é alimentada em campo próprio no sistema Atena, quando da
autuação do procedimento e, quanto aos procedimentos instaurados em desfavor dos membros da instituição
os prazos são alimentados no Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar. Confeccionou-se,
também, tabela no Excel, alimentada pela Secretaria da Corregedoria-Geral, a fim de controlar os prazos dos
procedimentos em andamento. Esse controle é igualmente realizado nos procedimentos disciplinares de
membros e de servidores.
15.7. Correição dos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes (Res. nº 71/CNMP): Os
Promotores de Justiça com atribuição devem realizar a visita no prazo estabelecido na Resolução n° 71 do
CNMP, mantendo a Corregedoria-Geral uma tabela para acompanhamento do envio do relatório. Não sendo
realizada a visita dentro do prazo estabelecido, o Promotor de Justiça é comunicado, em primeiro momento via
telefone, para o preenchimento imediato. Não havendo o preenchimento o membro será oficiado,
estabelecendo-se prazo para cumprimento. São 78 entidades e não há pendências.
15.8. Controle do exercício do magistério (Res. nº 73/CNMP): Anualmente é encaminhado ofício circular aos
Promotores de Justiça solicitando informações sobre o exercício da docência. A Corregedoria-Geral mantém
controle virtual por meio do Sistema CLIO, do Dossiê Digital e de tabela, arquivando-se as informações em pasta
própria. No período compreendido de janeiro a abril de 2017, 14 (quatorze) Promotores de Justiça exercem o
magistério.

39

CORREGEDORIA NACIONAL

15.9. Cadastro Nacional de Membros (Res. nº 78/CNMP): Nos termos do Ofício Circular n° 00054/2016/CNCNMP, de 21 de outubro de 2016, da lavra do Corregedor Nacional do Ministério Público Dr. Cláudio Henrique
Portela do Rego, o cadastro dos membros já foi realizado e o registro das unidades está sendo implementado.
Atualmente, há problema da alimentação manual das unidades de lotação. A TI está tentando resolver.
Consultando o nome da Promotora de Justiça Regina Márcia Himenes, que se aposentou em 25/04/2017,
constatou-se que ainda consta como ativa no SCMMP. Em nova consulta, verificou-se que existem 509 membros
ativos no SCMMP, o que não espelha a real situação. As informações estão desatualizadas e incorretas. É
necessário automatizar as rotinas de realização, em especial a interface com o sistema GPPassword, bem como
ajustar a frequência da remessa dos dados pelo webservice. O Corregedor-geral já havia noticiado (Of. nº
399/2017/CGMP, de 12/06/17), algumas inconsistências no preenchimento do sistema.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (PGJ). De outra parte, sobre as inconsistências na alimentação do Sistema do Cadastro
Nacional dos Membros do Ministério Público, apontadas no item 15.9, estão sendo envidados esforços para a correção
de todas as informações, cabendo ainda pontuar que falhas do mencionado sistema, que dificultam sua utilização,
foram informadas à Corregedoria Nacional por intermédio do ofício n. 399/2017/CGMP, datado de 12/06/2017, sem
resposta até o presente momento.

15.10. Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar (Res. Nº 136/CNMP): Todos os
procedimentos que se encontram em andamento perante esta Corregedoria-Geral já foram cadastrados.
Esclarece-se, por oportuno, que por determinação do Corregedor-Geral a Reclamação Disciplinar n°
2016.0008.9500 foi apensada aos autos da Sindicância n° 2016.0011.6168.
16.

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.

17.

Em Relação a Outras Atividades Exercidas pelo Órgão

17.1. Assentos funcionais: Os assentos funcionais dos membros do Ministério Público estão disponíveis em
formato digital, por meio do dossiê digital, do sistema CLIO e do GP Password. Cada membro possui pasta
própria, onde são armazenadas todas as informações funcionais que são encaminhadas à CGMP, exclusivamente
por meio eletrônico e registrados no Sistema Atena, conforme dispõe o Ato CGMP n° 17, de 4 de agosto de 2014.
No sistema CLIO são inseridas as informações referentes aos dados de interesse da Corregedoria-Geral, algumas
encaminhadas pelos membros e outras inseridas pelo próprio órgão, tais como: aplicação de penalidade, cursos
de aperfeiçoamento, correições, docência, elogios, orientações/recomendações, conceitos em correição, estágio
probatório, procedimentos disciplinares, entre outros. No sistema GP Password constam informações referentes
aos dados funcionais do membro que são inseridas pela Procuradoria-Geral de Justiça. Constatou-se algumas
falhas de “alimentação” do sistema GPPassword e a falta de um sistema de RH com banco de dados unificado, no
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qual constem tanto as informações da Superintendência de Gestão em Recursos Humanos, como as da
Corregedoria.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Procurador-Geral). “A respeito da unificação de banco de dados de recursos humanos e
da Corregedoria-Geral, referida no item 17.1, impende assinalar que o órgão correicional possui acesso à integralidade
do sistema de gerenciamento de pessoal e que será buscada a implementação de novo sistema eletrônico que
contemple funcionalidades melhor adaptadas às rotinas de todos os órgãos da instituição”.

17.2. Expedição de atos, portarias e recomendações: No ano de 2017 até o final do mês de abril não foram
expedidos atos. Em 2016 foram expedidos 8 atos pela Corregedoria-Geral do Ministério Público e 2 atos em
conjunto com a Procuradoria-Geral de Justiça. Até 2 de maio de 2017 já foram instauradas 3 Portarias, 1
recomendação e 56 recomendações específicas.
17.3. Controle de estagiários: A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Goiás não tem atribuição.
17.4. Controle disciplinar de servidores: A Lei Estadual n° 14.810/2004, que institui o Plano de Carreira dos
Servidores do Ministério Público do Estado de Goiás estabelece, em seu artigo 44, que aos servidores da
Instituição se aplica, no que couber, as disposições da Lei Estadual n° 10.460/88 e da Lei Estadual n°
13.800/2001, especialmente quanto ao regime e o processo disciplinar.
A Lei Complementar Estadual n° 25/98 define que a competência para aplicar aos servidores as sanções de
repressão e suspensão será do Corregedor-Geral do Ministério Público.
A Lei Estadual n° 10.460/88, em seu artigo 327, prevê a possibilidade da instauração de procedimento
preliminar, que, no âmbito da Corregedoria-Geral, se dá ao nome de Reclamação Disciplinar (servidor) e de
Sindicância (servidor), conforme se vê da leitura do mencionado artigo:

“Art. 327. Os responsáveis pelos órgãos e as demais autoridades do Poder Público Estadual, bem como os
servidores que nele exercem suas funções, que tiverem conhecimento de prática de ato de improbidade
administrativa ou qualquer outra irregularidade, imputados a servidor público estadual, ficam obrigados, sob
pena de responsabilidade funcional, a noticiar ou representar o fato à autoridade competente para as
devidas
providências.
§ 1º As irregularidades praticadas por servidor público estadual serão apuradas em processo administrativo
disciplinar regulado por esta Lei.
§ 2º Como medida preparatória, a autoridade competente para instaurar o processo indicado no § 1º
poderá, se necessário, determinar a realização de sindicância preliminar, com a finalidade de investigar
irregularidades funcionais, oportunidade em que serão realizadas as diligências necessárias à obtenção de
informações consideradas úteis ao esclarecimento do fato, suas circunstâncias e respectiva autoria.
§ 3º A sindicância terá natureza inquisitorial e será conduzida por funcionário para esse fim designado,
assegurando-se no seu curso a informalidade, a discricionariedade e o sigilo necessários à elucidação dos
fatos ou exigidos pelo interesse da Administração.
§ 4º O sindicante apresentará seu relatório à autoridade que o designou, competindo a esta:
I - receber a denúncia constante do relatório da sindicância e instaurar o processo administrativo disciplinar;
II - determinar que o mesmo ou outro sindicante realize novas diligências julgadas necessárias ao melhor
esclarecimento das irregularidades;
III - concluir pelo arquivamento ou pela suspensão das atividades da sindicância, podendo reativá-la a
qualquer
tempo.
§ 5º A denúncia conterá a exposição da infração disciplinar, com todas as suas circunstâncias, a qualificação
do acusado, a classificação do ilícito disciplinar e, quando necessário, o requerimento das provas a serem
produzidas durante a instrução, podendo o sindicante arrolar testemunhas até o limite de:
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I - 5 (cinco), no caso de ação disciplinar sujeita a rito ordinário;
II - 3 (três), no caso de rito sumário.
§ 6º Quando forem designados mais de um funcionário para os procedimentos de sindicância, qualquer
deles poderá realizar ou participar de todos os atos pertinentes, inclusive representar a acusação em
qualquer fase do processo administrativo disciplinar.
§ 7º O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual
período, a critério da autoridade que determinou a abertura do procedimento.”

Quanto ao Processo Administrativo Disciplinar a ser instaurado em face de servidores do Ministério Público do
Estado de Goiás observa-se a Lei Estadual n° 10.460/88 em seus artigos 328 e seguintes. Nos termos do seu
artigo 331, § 21, o processo disciplinar deverá ser concluído no prazo de 30 (trinta) dias se adotado o
procedimento especial, de 60 (sessenta) dias se adotado o procedimento sumário e de 120 (cento e vinte) dias
se adotado o procedimento ordinário, sendo previsto no § 22 do referido artigo a possibilidade de prorrogação
desses prazos.
A Lei Estadual n° 10.460/88 admite, em seu artigo 338 e seguintes, a possibilidade de revisão do processo
disciplinar de que resultou a aplicação de pena, a qualquer tempo, desde que se aduzam fatos novos ou
circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do requerente.
A Lei Estadual n° 13.800, de 18 de janeiro de 2001, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Público do Estado de Goiás apresenta a possibilidade de recurso em face das decisões
administrativas em razão de legalidade e de mérito, no prazo de 10 (dez) dias. Após a interposição do recurso, o
Corregedor-Geral, se não reconsiderar a decisão proferida em 5 (cinco) dias, encaminhará os autos ao Colégio de
Procuradores de Justiça para sua apreciação.
17.5. Manifestações nas autorizações de residência fora da comarca: O Corregedor-Geral emite um despacho,
que é arquivado em pasta de despachos do Órgão. Na sequência, o procedimento é encaminhado pelo sistema
Atena à Diretoria-Geral, para posterior deliberação do Procurador-Geral de Justiça, nos termos do Ato PGJ n°
04/2008. Atualmente a CGMP, após cientificada do despacho do Procurador-Geral de Justiça, realiza as anotações
devidas. Verificou-se que não há revogação das autorizações quando da movimentação do membro
(remoção/promoção). Com isso, o cadastro (planilha) de controle dos membros autorizados a residir fora da
comarca tem nomes duplicados.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Procurador-Geral). “No que se refere ao tema das autorizações para residir fora da
comarca, ventilado no item 17.5, foi adotada a rotina de, sempre que houver novo pedido para fixar residência em local
distinto daquele de lotação, verificar-se a existência de permissão anterior, a qual será revogada diante da nova
concessão, para evitar duplicidade”.

17.6. Movimentação de quadro: A avaliação do mérito funcional, por ocasião dos processos de remoção ou de
promoção por merecimento, tem seus critérios estabelecidos pela Resolução n° 15/2009 do Conselho Superior
do Ministério Público. O membro da Instituição faz o seu requerimento perante o Conselho Superior que, por
meio de despacho do secretário, encaminha os autos à Corregedoria-Geral para prestar as informações
constantes da Resolução n° 15/2009 – CSMP, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, os autos são devolvidos ao
Conselho Superior.
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17.7. Delegação do Procurador-Geral para prestar as informações requeridas pela Res. nº 74/CNMP: Não. Os
dados são apenas transmitidos pela Corregedoria-Geral, por meio do webservice, após consolidação realizada
pela Superintendência de Informática. Referidos dados são extraídos do Sistema ATENA.
17.8. Relatório anual da Corregedoria-Geral: Nos termos do artigo 28, inciso VI, da Lei Complementar Estadual
n° 25/98, é atribuição do Corregedor-Geral do Ministério Público enviar ao Colégio de Procuradores de Justiça,
na segunda quinzena do mês de fevereiro, relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas pela
Corregedoria-Geral no ano anterior. Já, o inciso VII do mencionado artigo, atribui ao Corregedor-Geral o dever de
apresentar ao Procurador-Geral de Justiça, na primeira quinzena de fevereiro, relatório com dados estatísticos
sobre as atividades das Procuradorias e Promotorias de Justiça, relativos ao ano anterior.
17.9. Outras atividades exercidas pela Corregedoria-Geral: 1) A Corregedoria-Geral manifesta-se nos
procedimentos de instalação de novas Promotorias de Justiça, bem como de revisão das atribuições daquelas já
existentes, nos termos do Ato Conjunto PGJ-CGMP N. 01, de 15 de dezembro de 2011, e do Ato Conjunto PGJCGMP N. 03, de 25 de setembro de 2015. A título de exemplo, cita-se a recente redefinição das atribuições de
Promotorias de Justiça da Comarca de Goiânia, conforme sugerido por essa Corregedoria Nacional durante
inspeções realizadas neste Ministério Público. 2) Trimestralmente, este Órgão Correicional encaminha aos
Promotores de Justiça, via sistema Atena, relatório de autos judiciais e extrajudiciais com prazo extrapolado em
posse das Promotorias de Justiça, com informação detalhada acerca dos critérios de avaliação da regularidade
dos feitos e com destaque para a necessidade de o Promotor de Justiça responsável informar a CorregedoriaGeral sobre a regularização do serviço, no prazo de 10 (dez) dias. Por outro lado, esta Corregedoria encaminha
um e-mail aos Promotores de Justiça que estão com os serviços sob sua responsabilidade regulares, ressaltando
a necessidade da manutenção da regularidade.
17.10. Dados complementares.
17.10.1. Sugestões dos membros da Corregedoria-Geral
a) Aprimoramento do Sistema de Cadastro de Membros, conforme já relatado no OFÍCIO nº
399/2017/CGMP (cópia anexa) e;
b) Efetiva participação da Corregedoria-Geral na designação dos Promotores de Justiça Substitutos.
17.10.2. Experiências inovadoras:
a)

A Corregedoria-Geral desenvolveu o painel eletrônico “Perfil Funcional” de todas as Promotorias de
Justiça do Estado de Goiás, onde é possível visualizar os indicadores sociais básicos de cada
comarca, bem assim o ofício de cada Promotoria de Justiça, em sua atuação judicial e extrajudicial.
O Perfil Funcional, ainda em aperfeiçoamento, é atualizado mensalmente e está acessível aos
integrantes desta instituição por meio da página da Corregedoria na internet;
b) A Corregedoria-Geral utiliza-se de um sistema eletrônico próprio de numeração automática de
documentos, disponível em rede que fornece um esqueleto pronto dos documentos produzidos
pelo órgão, de forma padronizada. Tal sistema proporciona mais rapidez na confecção dos
documentos e facilita a organização dos trabalhos e;
c) Durante as correições ordinárias, a Corregedoria-Geral tem ministrado um curso de reciclagem para
os servidores das Promotorias de Justiça a respeito do sistema ATENA (sistema oficial de registro e
tramitação de documentos no Ministério Público) e tabelas unificadas.
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18.

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 MPGO 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). Não. Porém, o Corregedor-Geral do Ministério Público, na
condição de Procurador de Justiça e membro do Colégio de Procuradores de Justiça, tem a faculdade de se
manifestar acerca da proposta de resolução apresentada pelo Procurador-Geral de Justiça acerca do Plano Geral
de Atuação do Ministério Público do Estado de Goiás.

2- Existe manifestação da Corregedoria-Geral do MPGO 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). Sim, existe manifestação da Corregedoria-Geral do MPGO nos
procedimentos administrativos relacionados à definição da distribuição e à redistribuição de atribuições, nos
termos do Ato Conjunto PGJ-CGMP N. 01, de 15 de dezembro de 2011, e do Ato Conjunto PGJ-CGMP N. 03, de 25
de setembro de 2015 (cópias anexas). A Corregedoria-Geral realiza o levantamento dos dados estatísticos e
indicadores relativos a cada unidade administrativa, correspondentes aos últimos doze meses, e manifesta-se
sobre a possiblidade de revisão, extinção ou agregação de atribuições das Promotorias de Justiça, devolvendo,
em seguida, os autos à Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais. A título de exemplo, citase a recente redefinição das atribuições de Promotoria de Justiça da Comarca de Goiânia, conforme sugerido pela
Corregedoria Nacional do Ministério Público durante as inspeções realizadas neste Ministério Público.
Por outro lado, não existe manifestação da Corregedoria-Geral nos procedimentos administrativos relacionados ao
aperfeiçoamento estrutural das Promotorias e aos critérios de substituição ou cumulação de funções.

3– Existe atuação da Corregedoria-Geral do MPGO 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.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). Sim, existe atuação da Corregedoria-Geral do MPGO junto à Escola
Superior do Ministério Público para a contribuição na definição do conteúdo programático do curso de formação dos
novos agentes políticos do Ministério Público. A Corregedoria-Geral do Ministério Público participa do curso de
formação para Promotores de Justiça em estágio probatório da seguinte forma: há contato prévio da Escola
Superior do Ministério Público com a Corregedoria-Geral para a programação do curso. A Corregedoria-Geral
sempre dispõe do tempo que considera necessário no curso de formação.
Por outro lado, não existe atuação da Corregedoria-Geral do MPGO junto à Escola Superior do Ministério Público para
a contribuição na definição dos temas de atualização profissional dos demais membros.

4 - Esclarecer, detalhadamente, de qual forma é realizado o processo de remoção e promoção por merecimento
dos membros. Se existe, no âmbito do MPGO, 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 MPGO e Corregedoria-Geral.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Corregedor-Geral). O edital de movimentação na carreira é apresentado pelo
Presidente do Conselho Superior do Ministério Público – o Procurador-Geral de Justiça - para os demais membros do
colegiado e aprovado em sessão do órgão, conforme os critérios pré-fixados. No edital constarão todas as Promotorias
de Justiça vagas, a serem providas tanto por remoção como por promoção, bem como por merecimento e por
antiguidade.
1) As inscrições são feitas no prazo de dez dias da publicação do edital, segundo o artigo 154 da Lei Complementar
Estadual nº 25, de 6 de julho de 1998 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás).
2) Após o prazo das inscrições, publica-se a lista de inscritos no Diário Oficial do Ministério Público, concedendo-se
prazo de 3 (três) dias para impugnações, reclamações e desistências (Art. 156, LC n. 25/1998)
3) Os autos são encaminhados para a Corregedoria-Geral prestar informações, no prazo de cinco dias (art. 23, 1º, LC
n. 25/1998), inclusive para verificação do cumprimento do requisito do inc. I do art. 155, ou seja, a regularidade do
serviço, bem como acerca de medida disciplinar (art. 157, § 2º, a).
4) A seguir, são remetidos ao Departamento de Recursos Humanos para informações funcionais, como atos de
nomeação, designação e portarias.
5) A seguir, são devolvidos à Secretaria do Conselho Superior, que verificará o cumprimento dos requisitos objetivos
estampados no art. 155. Em caso de divergência entre a declaração de regularidade do serviço feita pelo requerente e a
informação da Corregedoria-Geral, o requerente é oficiado para, no prazo de 72 horas, manifestar-se. A seguir, realizase sessão colegiada para admissibilidade das inscrições. Na hipótese da divergência entre as informações, somente é
admitida a inscrição quando comprovado equívoco nas informações prestadas pela Corregedoria-Geral, vedando-se a
admissibilidade nos casos em que a declaração de regularidade do serviço foi externada de forma indevida pelo
requerente, ainda que não intencional (Comunicado 001/2016-CSMP – documento anexo).
6) Caso tenha ocorrido essa divergência, publica-se lista de admissibilidade das inscrições, observando-se o prazo da
lista de inscritos para reclamações (artigos 47 e 53 do Regimento Interno do Conselho Superior).
7) A seguir, o Secretário do Conselho Superior elabora despacho contendo análise de admissibilidade das inscrições
voltado à verificação dos requisitos objetivos contidos nos incisos I e III do art. 155, bem como da possibilidade de o
requerente concorrer pelo critério fixado em razão da entrância e de impedimentos legais (art. 157, § 2º, LC n. 25/1998),
indicando possíveis desistências (§ 4º, art. 155).
8) Após, os autos são encaminhados em mídia digital para os Conselheiros, que têm vista com prazo comum. Após os
Conselheiros manifestarem-se aptos a proferir o voto, designa-se data para realização da sessão de julgamento das
inscrições.
10) Não tendo ocorrido divergência entre as informações da Corregedoria-Geral e do Promotor de Justiça, passa-se
diretamente ao encaminhamento dos autos para os Conselheiros (obs.: fica prejudicado o prazo de cinco dias previsto
no art. 157 da LC n. 25/1998 para exame e indicação dos três nomes na primeira reunião que se seguir).
11) Na sessão de votação (na forma dos arts. 157/158 da LC n. 25/1998), os conselheiros proferem os nomes dos seus
escolhidos, podendo juntar voto escrito ou apenas verbal. A lista com o nome dos três indicados (ou com o número
possível) é encaminhada ao Procurador-Geral até o dia seguinte à sessão.
12) A seguir, publica-se o ato de nomeação dos promotores de justiça removidos/promovidos, que têm prazo de quinze
dias, renovável pelo mesmo período, para comunicar exercício (art. 163, LC n. 25/1998).
13) Obs: o Regimento Interno do CSMP também regulamenta, nos arts. 38 a 45, 50 a 53, a movimentação por
merecimento, nos termos da Lei Complementar.

SE EXISTE, NO ÂMBITO DO MPGO, NORMATIVA DEFINIDORA DE CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO E REMOÇÃO POR
MERECIMENTO AOS SUBSTRATOS E AXIOMAS DA ATUAÇÃO RESOLUTIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO
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1) Os critérios para aferição do merecimento estão estabelecidos no § 1º do art. 164, LC n. 25/1998. A forma de
apresentação dos requerimentos e documentos demonstrativos do preenchimento do critério de merecimento foram
regulamentados na Resolução CSMP n. 15/2009 (documento anexo), ao passo que a Resolução CSMP n. 018/2007
(documento anexo) instituiu “critérios objetivos para a promoção e/ou remoção por merecimento na carreira do
MPGO, que estabelece normas gerais e específicas que serão adotadas quanto à aferição de gradação e pontuação
para a formação de lista tríplice”.
LC nº 25/1998:
“Art. 164 - A promoção será sempre voluntária e far-se-á, alternadamente, por antigüidade e merecimento, de uma
para outra entrância e da entrância mais elevada para o cargo de Procurador de Justiça.
§ 1º - O merecimento será apurado pela atuação do membro do Ministério Público em toda a carreira e para sua
aferição o Conselho Superior do Ministério Público levará em conta:
I - a conduta do membro do Ministério Público na sua vida pública e particular e o conceito de que goza na comarca;
II - a operosidade, assiduidade e dedicação no exercício do cargo;
III - conceito funcional constante em assentamentos da instituição ou apurado em inspeções permanentes, através dos
Procuradores de Justiça, dos elogios insertos em julgados dos Tribunais, da publicação de trabalhos forenses de sua
autoria;
IV - sua presteza e segurança nas manifestações processuais;
V - o número de vezes que já tenha constado em listas de merecimento;
VI - sua contribuição à melhoria e à organização dos serviços da Promotoria;
VII - sua colaboração ao aperfeiçoamento do Ministério Público;
VIII - o aprimoramento de sua cultura jurídica, através da participação em cursos especializados e de aperfeiçoamento,
publicação de livros, teses, estudos, artigos e obtenção de prêmios relacionados com sua atividade funcional;
IX - as informações constantes nos relatórios relativos a visitas de correição e correição;
X - o exercício de Coordenação de Promotorias de Justiça.
XI – o exercício efetivo de cargo em Promotoria de Justiça considerada como de difícil provimento.
XII – relatório de avaliação de desempenho individual, de que trata o art. 28, inciso XIII, elaborado pela Corregedoria
Geral do Ministério Público, correspondente a uma análise sistemática do desempenho dos membros em função das
atividades desenvolvidas, das metas estabelecidas, dos resultados alcançados e do seu potencial de desenvolvimento
institucional.”

Resolução CSMP nº 018/2007:
“Art. 5º. O merecimento será apurado e aferido pelo desempenho e por critérios objetivos de produtividade, presteza no
exercício de suas funções e pela freqüência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento, os
quais serão pontuados conforme planilha especificada no anexo.
§ 1º. Consideram-se cursos oficiais aqueles organizados e realizados pelos Ministérios Públicos, por intermédio de suas
Escolas Superiores ou outros setores de aperfeiçoamento, capacitação e treinamento.
§ 2º. Consideram-se cursos reconhecidos aqueles que, voltados à capacitação ou aperfeiçoamento funcional, sejam
organizados, realizados ou fiscalizados pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de Goiás – ESMP ou outras
instituições conveniadas.
§ 3º. Considera-se curso de aperfeiçoamento aquele destinado especificamente à melhoria do desempenho nas
atribuições ministeriais, que gerem novos domínios técnicos, instrumentais e de conhecimento.
Art. 6º. Para aferição da produtividade, presteza e freqüência e aproveitamento em cursos deverão ser considerados os
critérios objetivos abaixo especificados, apurados nos dois últimos anos anteriores à abertura da vaga:
I. A produtividade será aferida conforme o candidato esteja acima, abaixo ou na média da produção mensal do grupo
de membros que exerçam atribuições iguais ou assemelhadas, de acordo com os dados estatísticos fornecidos pela
Corregedoria-Geral mediante certidão, observada a pontuação da planilha anexa.
II. Quanto à presteza será considerado:
a) o estrito cumprimento dos prazos processuais nos feitos judiciais e dos prazos estipulados pelos órgãos da
Administração Superior do MPGO ou do CNMP nos procedimentos administrativos;
b) atendimento às determinações emanadas da Procuradoria-Geral de Justiça, do Conselho Superior do Ministério
Público, do Colégio de Procuradores de Justiça e da Corregedoria-Geral do Ministério Público.
Art. 7º. Desde que o membro do Ministério Público obtenha a promoção e/ou remoção, os pontos relativos à freqüência
em cursos de aperfeiçoamento serão computados uma única vez na carreira, desconsiderando-os em outros pedidos de
movimentação”.
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2) Previsão de promoção/remoção do membro que houver figurado por três vezes consecutivas em lista de
merecimento:
“Art. 158 - Na formação da lista tríplice será observado o número de votos de cada candidato, pela ordem dos
escrutínios, prevalecendo, em caso de empate, a antigüidade na entrância, salvo se o Conselho Superior do
Ministério Público delegar ao Procurador-Geral de Justiça voto de desempate.
§ 1º - Será obrigatória a indicação do Promotor de Justiça que tenha figurado por 3 (três) vezes consecutivas ou 5
(cinco) alternadas em lista de merecimento, não se aplicando nesse caso o disposto no caput deste artigo.”

3) Em virtude de deliberação na Sessão Extraordinária nº 440, em 25 de abril de 2016, do Conselho Superior (documento
anexo), adota-se a regra do quinto sucessivo na apreciação dos concursos de promoções e remoções por merecimento.

ESTABELECENDO PARÂMETROS QUE IMPLIQUEM:
a) valorização da atividade finalística do Ministério Público: não há normativa específica a respeito.
b) a valorização da proatividade e do engajamento do membro em projetos, atuações e ações estratégicas e voltadas
à obtenção de resultados sociais efetivos: não há normativa específica a respeito.
c) a valorização da qualificação acadêmica enquanto elemento potencializador e de interesse ao desempenho das
atividades finalísticas do Ministério Público: art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º, da Resolução CSMP n. 18/2007;
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: anexo único da Resolução CSMP n. 18/2007.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE (Procurador-Geral). “Por fim, quanto ao esclarecimento solicitado no item 4 da parte 18 –
Indagações da Corregedoria Nacional, informo que os critérios de promoção e remoção por merecimento são os
estabelecidos no artigo 164, §1º, da Lei Complementar Estadual n. 25/98, englobando os diversos aspectos da atuação
funcional e da qualificação acadêmica. Tais critérios são analisados pelo Conselho Superior em sessão pública,
transmitida por meio do aplicativo “MP TV” disponível no site da Instituição e acessível a todos os membros, servidores
e cidadãos, na qual as promoções e remoções por merecimento são objeto de deliberação por votação nominal, aberta e
fundamentada. A Resolução n. 015/2009 do Conselho Superior regulamenta e padroniza a apresentação de
requerimentos e documentos demonstrativos do preenchimento dos critérios de merecimento, especificando as
informações fornecidas pela Corregedoria Geral e pelo Conselho Superior, e indicando aquelas que devem ser juntadas
pelo membro do Ministério Público interessado. Registre-se, ainda, que atualmente os sistemas eletrônicos da
Instituição permitem que a Corregedoria Geral informe ao Conselho Superior, em tempo real, a situação de regularidade
do serviço em todas unidades do Ministério Público, bem como dados sobre a movimentação de autos judiciais e
extrajudiciais, o que permite a ampla avaliação sobre a produtividade e a presteza no exercício das atribuições”.

19. Proposições da Corregedoria Nacional
19.1. Quanto às atribuições e estruturas organizacionais. Considerando o quanto constatado na correição,
desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este item.
19.2. Quanto à estrutura de pessoal. Considerando o que foi constado pela equipe de correição,
desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este item.
19.3. Quanto à estrutura física. Considerando o quanto constatado na correição, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item.
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19.4. Quanto aos sistemas de arquivo. Considerando o quanto constatado na correição, desnecessário o
encaminhamento de proposições quanto a este item.
19.5. Quanto à estrutura de Tecnologia da informação. Considerando o quanto constatado na correição, a
Corregedoria Nacional entende desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
19.6. Quanto aos Atos Normativos que Regulamentam a Atividade Correicional. Considerando o quanto
constatado na correição, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este item, uma vez
que o encaminhamento específico consta do item 19.8.
19.7. Quanto aos procedimentos disciplinares. A Corregedoria Nacional propõe a expedição de
DETERMINAÇÃO ao Exmo. Procurador-geral de Justiça para que, nos autos do PAD nº 2011.000.9436
proceda de acordo com a lei e o entendimento sedimentado do CNMP, ajuizando a ação civil de perda do
cargo adequada ao caso. Em 30 (trinta) dias, a Corregedoria Nacional será informada das providências
adotadas Por fim, importante ressaltar que a Corregedoria Nacional instaurou 1 (uma) reclamação
disciplinar para acompanhamento em virtude da correição realizada.
19.8. 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 do MPGO 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 correição/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 do MPGO
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. Expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça para que ouça
previamente a Corregedoria-geral do MPGO por ocasião das designações dos Promotores de Justiça em
estágio probatório. Expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça e Conselho
Superior do Ministério Público de Goiás para que revejam a Resolução n.° 06/2013, que aprovou “o
regulamento do estágio probatório dos membros do Ministério Público do Estado de Goiás”, uma vez que a
mesma dispôs, no seu artigo 14, que o Promotor de Justiça que obtiver quatro conceitos “Deficiente” terá
sua permanência na carreira impugnada pelo Corregedor-Geral, sem prejuízo de outras hipóteses legais. Tal
dispositivo normativo ao vincular a hipótese de impugnação à obtenção de quatro conceitos deficientes,
restringe, de forma indevida, a atuação do Corregedor-Geral no ponto: apuração do preenchimento, ou
não, por parte do Promotor de Justiça em estágio probatório, das condições necessárias para confirmação
na carreira, em especial o requisito eficiência. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será
informada sobre as providências adotadas em relação às recomendações e determinações acima
constantes desse item.

19.9. Quanto às Correições e Inspeções. Considerando o quanto constatado, a Corregedoria Nacional
propõe ao Plenário do Conselho Nacional expedir DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral do MPGO:
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
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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 – Procuradorias de Justiça –,
levando-se a efeito, além do exame da regularidade administrativa dos serviços de distribuição e devolução
de processos, análise qualitativa dos trabalhos produzidos e adequação do número de processos recebidos.
A Corregedoria Nacional deverá ser comunicada, no prazo de 90 (noventa) dias sobre as providências
adotadas.

19.10. Quanto ao controle externo da atividade policial – Resolução nº 20/CNMP. Diante do que foi
constatado, a Corregedoria Nacional propõe a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral
do MPGO para que verifique o efetivo cumprimento da Resolução, cobrando as visitas e o encaminhamento
dos relatórios a tempo e modo. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será informada das
providências adotadas.
19.11. Quanto às interceptações telefônicas – Resolução nº 36/CNMP. Diante do que foi constatado,
desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
19.12. 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.
19.13. Quanto às Inspeções em estabelecimentos prisionais - Resolução nº 56/CNMP. Diante do que foi
constatado, desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
19.14. 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.
19.15. 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.
19.16. Quanto à correição 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.
19.17. Quanto ao exercício do magistério – Resolução nº 73/CNMP. Diante do que foi constatado,
desnecessário o encaminhamento de proposições quanto a este tema.
19.18. 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.
19.19. Quanto aos assentos funcionais. Diante do que foi constatado, desnecessário o encaminhamento
de proposições ao plenário do CNMP.
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19.20. 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.

19.21. 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.

19.22. 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.

19.23. Quanto às manifestações nas autorizações de residência fora da comarca. Considerando as
diligências realizadas após o encaminhamento do relatório preliminar, a Corregedoria Nacional entende
que não é necessário o encaminhamento de proposições ao Plenário do CNMP.

19.24. 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 MPGO.

19.25. 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.

19.26. 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.
19.27. Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar - Res. Nº 136/CNMP: Desnecessário o
encaminhamento de proposições ao plenário do CNMP, considerando o quanto constatado na correição.

19.28. Cadastro Nacional de Membros – Res. n.º 78/CNMP – Diante do que foi constatado pela equipe de
correição, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo.
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Procurador-Geral de Justiça para que empreenda esforços para garantir a necessária automatização das
rotinas de realização, em especial a interface com o sistema
GPPassword, bem como ajustar a
frequência da remessa dos dados pelo webservice. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será
informada das providências adotadas.
19.29. Participação da Corregedoria-Geral no Planejamento Estratégico. Restou informado pela unidade
que a Corregedoria-geral não participa do planejamento estratégico, “Porém, o Corregedor-Geral do
Ministério Público, na condição de Procurador de Justiça e membro do Colégio de Procuradores de
Justiça, tem a faculdade de se manifestar acerca da proposta de resolução apresentada pelo
Procurador-Geral de Justiça acerca do Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de Goiás”.
Considerando a importância do tema, considerando a necessidade de institucionalização das atribuições
de cada órgão bem assim como a interlocução com os demais Órgãos Institucionais e, considerando ainda
que não existe normativo que trate da questão tampouco restou comprovada a participação da
Corregedoria na formatação dos atuais Planos de atuação ou de seu efetivo monitoramento (apesar da
faculdade acima relatada), cediço é que a participação da Corregedoria deve ser institucionalizada de
forma a que independa do voluntarismo e protagonismo dos membros integrantes da Corregedoria-geral e
Procuradoria-Geral, em especial do Corregedor-geral e do Procurador-geral de Justiça. Assim sendo,
visando a garantir uma perene e Institucionalizada participação efetiva da Corregedoria-Geral do MPGO na
construção e, principalmente no acompanhamento do cumprimento do Planejamento Estratégico e dos
Planos de Atuação da Instituição (inclusive das reuniões de avaliações da estratégia e elaboração e
monitoramento dos planos de atuação e da adesão dos membros aos projetos ), a Corregedoria Nacional
propõe a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça para que garanta a efetiva
participação do Corregedor-Geral do MPGO em todas as etapas do planejamento estratégico, em especial
o seu efetivo monitoramento; expedir RECOMENDAÇÃO ao Corregedor-Geral do MPGO 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.
19.30. Aperfeiçoamento estrutural das Promotorias e critérios de substituição ou cumulação de funções.
Participação efetiva da Corregedoria. Considerando o quanto informado pela unidade no sentido de que
“existe manifestação da Corregedoria-Geral do MPGO nos procedimentos administrativos
relacionados à definição da distribuição e à redistribuição de atribuições” mas, por outro lado “ não
existe manifestação da Corregedoria-Geral nos procedimentos administrativos relacionados ao
aperfeiçoamento estrutural das Promotorias e aos critérios de substituição ou cumulação de funções” , a
Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo
Procurador-Geral de Justiça para que determine que a Corregedoria-Geral seja ouvida previamente nos
processos adminsitrativos relativos ao tema. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será
informada das providências adotadas.

19.31. Aperfeiçoamento funcional dos membros do Ministério Público. Valorização da atividade
extrajudicial resolutiva. Considerando que, conforme informado pela unidade de que “ não existe atuação
da Corregedoria-Geral do MPGO junto à Escola Superior do Ministério Público para a contribuição na
definição dos temas de atualização profissional dos demais membros” no que concerne ao fomento dos
temas de atualização profissional na atividade extrajudicial resolutiva já que não foi informado curso
específico na área (em que pese existir participação da Corregedoria local no curso de ingresso dos novos
membros), a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO ao
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Exmo. Corregedor-Geral do MPGO que garanta o efetivo fomento de cultura institucional de valorização da
atividade extrajudicial resolutiva propondo a respectivo Escola Superior do Ministério Público 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.

19.32. 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; A Corregedoria
do MPGO informou que “sobre a valorização da atividade finalística do Ministério Público: não há
normativa específica a respeito. sobre a valorização da proatividade e do engajamento do membro em
projetos, atuações e ações estratégicas e voltadas à obtenção de resultados sociais efetivos: não há
normativa específica a respeito. Sobre a valorização da qualificação acadêmica enquanto elemento
potencializador e de interesse ao desempenho das atividades finalísticas do Ministério Público: art. 5º, §§
1º, 2º e 3º, da Resolução CSMP n. 18/2007; sobre 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: anexo
único da Resolução CSMP n. 18/2007. Em que pese os normativos citados, cediço é que ainda há um
espaço para evolução Institucional no sentido da valorização meritória no âmbito do MPGO. Assim sendo,
a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público DETERMINAÇÃO
ao Procurador-Geral de Justiça e ao Conselho Superior do MPGO que: a) observem como critério
definidor de eficiência do membro o andamento diligente, tempestivo e responsável dos procedimentos
sob sua condução, tudo sob a ótica da proatividade, resolutividade e eficiência 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 (assim entendida como uma atuação resolutiva,
tempestiva e eficiente) ; 2 - a valorização da proatividade e do engajamento do membro em projetos,
atuações e ações estratégicas e voltadas à obtenção de resultados sociais efetivos.; e 3 – a definição de
parâmetros prévios 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 – este item igualmente sob a ótica da proatividade, resolutividade e
eficiência já que no texto da Resolução nº 18/2007 do CSMP tais parâmetros não se encontram expressos.
Em 90 (noventa) dias, a Corregedoria Nacional será informada das providências adotadas.
19.33. Boa prática. Institucionalização. Considerando a implementação, por parte da Corregedoria-geral
do MPGO, da boa prática denomidada “Perfil Funcional” de todas as Promotorias de Justiça do Estado de
Goiás, onde é possível visualizar os indicadores sociais básicos de cada comarca, bem assim o ofício de
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cada Promotoria de Justiça, em sua atuação judicial e extrajudicial e, considerando a sempre necessária
transparência que deve permear os atos de todos os membros da Instituição, sem distinção, a
Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo
Corregedor-Geral do MPGO para que implante o “Perfil funcional” igualmente e indistintamente de todas
as Procuradorias de Justiça do Ministério Público de Goiás. Em 90 (noventa) dias, a Corregedoria Nacional
será informada das providências adotadas.
19.34. Sugere-se expedir OFÍCIO com registros elogiosos à Corregedoria-Geral do MPGO 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. Destaque-se, ainda, que a Corregedoria-Geral
desenvolveu o Perfil Funcional de todas as Promotorias de Justiça do Estado de Goiás, onde é possível
visualizar os indicadores sociais básicos de cada comarca, bem assim o ofício de cada Promotoria de
Justiça, em sua atuação judicial e extrajudicial. O perfil funcional, ainda em aperfeiçoamento, é atualizado
mensalmente e está acessível aos integrantes desta instituição por meio da página da Corregedoria na
internet, mediante login e senha da rede interna.

20.

Considerações Finais

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

20.2 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, 18 de julho 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 MATO GROSSO

CORREGEDORIA NACIONAL
Núcleo de Acompanhamento de Decisões

Procedimento: Correição nº 464/2016-91 OCD MP/MT
Interessado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Assunto: Análise do cumprimento de determinações e recomendações decorrentes da
Correição na Corregedoria-Geral do Ministério Público do Mato Grosso
EFETIVIDADE DAS PROPOSIÇÕES – CORREIÇÃO OCD/MP-MT
Levantamento de dados realizado em 09/06/2017
Recomendação 18.9.2: ao Exmo. Corregedor-Geral para que observe, para
fins estatísticos e de distribuição, que as manifestações dos Procuradores de Justiça no
cível declinando da intervenção no processo não deverão ser computadas como
pareceres.
Providências: O Departamento de TI inseriu o movimento “manifestação
pela não intervenção do MP” no sistema de registros eletrônicos utilizado pelo MP/MT, assim
como implantou eletronicamente a compensação da distribuição dos feitos devolvidos sem a
respectiva intervenção ministerial. Ademais, a Corregedoria tem conferido, por amostragem, o
correto preenchimento do movimento e determinado a imediata correção em casos de
equívocos.
As demais proposições encontram-se em andamento com prazo para
resposta em curso.
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Procedimento: Correição nº 374/2016-09 MP/MS (em tramitação)
Interessado: Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul
Assunto: Análise do cumprimento de determinações e recomendações decorrentes da
Inspeção na Corregedoria-Geral do Ministério Público do Mato Grosso do Sul.

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

17.5. Quanto à estrutura de Tecnologia da informação. RECOMENDAÇÃO: - priorize a
implantação do SAJ/MP nos órgãos colegiados, em especial no Colégio de Procuradores.
Providências: informou que “o Sistema SAJ/MP entrou em produção no Colégio de
Procuradores, bem como no Conselho Superior do Ministério Público, no dia 13/10/2016”.

17.8. 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; 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.
Quanto ao estágio probatório. RECOMENDAÇÃO: e) realize o acompanhamento
psicológico/psiquiátrico dos membros em estágio probatório.
Providências:
a)

O Corregedor-Geral informou que foi publicada a Resolução nº

001/2017 – CSMP, de 4 de abril de 2017, que aprova o regulamento do estágio probatório dos
membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, alterando a Resolução nº
01/2010 – CSMP. Na referida Resolução todos os pontos constantes da presente proposição
foram contemplados: art. 2º, §3º (previsão da realização de correição ao menos uma vez
durante o estágio probatório), artigos 2º §8º, 4º (obrigatoriedade de participação nas sessões
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do Júri), art. 3º (protagonismo da Corregedoria-Geral no curso de formação), arts. 7º e 8º
(disponibilização

das

peças

para

avaliação),

art.

2º,

§7º

(acompanhamento

psicológico/psiquiátrico).
b)

O Procurador-Geral, por sua vez, após também informar a publicação

da referida Resolução, acrescentou, quanto à alínea “e” (acompanhamento e avaliações
psiquiátricas e psicológicas dos membros do MPMS), que, “atualmente não há nenhum
membro em estágio probatório, bem como se encontra em andamento o XXVII Concurso
Público para Promotor de Justiça Substituto”. Salientou que há no quadro de servidores do
Ministério Público profissionais da área de psicologia, que poderão realizar a avaliação, o que
não ocorre com a área de psiquiatria, porém “será envidado esforços” para que seja firmado
convênio com a Secretaria de Estado de Saúde ou a contração de profissionais ou empresas
para avaliação e emissão de laudos.
17.9. Quanto às Correições e Inspeções. DETERMINAÇÃO: a) Inspecione o
desempenho dos Promotores no Tribunal do Júri; b) realize inspeção física nas
Promotorias com atribuição extrajudicial, devendo ser observado, para tanto: 1) correta
taxonomia; 2) regularidade formal dos procedimentos; 3) tempo transcorrido desde a
instauração do procedimento; 4) resolutividade; 5) ausência de impulso por mais de 120
(cento e vinte dias).
Providências:
a) o Corregedor-Geral informou que estava prevista para o ano de 2017, a
realização de 73 (setenta e três) Correições Ordinárias, conforme calendário anual publicado
pela Portaria nº 01/2017/CGMP, no DOMP nº 1432, de 24.1.2017, ocasião em que serão
observados os pontos destacados na proposição. Destacou os aspectos citados já estão sendo
aferidos por ocasião das últimas correições ordinárias realizadas, bem como informou que o
Regimento Interno da Corregedoria-Geral sofreu alterações, de modo a atender às
recomendações da Corregedoria Nacional e também às necessidades atuais da rotina de
trabalho e atividades processuais e procedimentais, tendo a respectiva minuta sido
encaminhada para análise e submissão do Colégio de Procuradores de Justiça no dia
27.01.2017. Encaminhou cópia da minuta.
b) O Corregedor-Geral também informou que, em face das competências
atribuídas ao Procurador-Geral de Justiça, solicitou-lhe, em 06 de março de 2017, urgência na
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apreciação do referido projeto pelo Colégio de Procuradores. Além disso, encaminhou cópias
de Termos de Correição, por amostragem, em que se verificou que os requisitos em questão
têm sido devidamente observados pela Corregedoria local. Reiterou, por fim, a regularidade
quanto à observância dos parâmetros indicados na proposição nas últimas inspeções
realizadas.
17.9. Quanto às Correições e Inspeções. DETERMINAÇÃO: para que o Corregedorgeral: c) realize inspeção nas Procuradorias.
Providências:
a) O Corregedor-Geral informou que as inspeções foram realizadas em
junho/2016 e que, seguindo a recomendação da Corregedoria Nacional, foram realizadas
sugestões para a alteração da Lei Complementar nº 72/94, sendo que dentre elas está a nova
redação do artigo 169, suprimindo a autorização ou recomendação do Colégio de
Procuradores de Justiça para a realização de correição ordinária nas Procuradorias de Justiça,
bem como passando a prever que estas levem em consideração, além do exame da
regularidade administrativa dos serviços de distribuição e devolução de processos, a análise
qualitativa dos trabalhos produzidos. Segundo informou, “o projeto de alteração havia sido
encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça no dia 20.1.2017.
b) O Procurador-Geral de Justiça informou, então, que a Lei Orgânica Estadual
nº 72/94, em seus artigos 167 e 1691 outorgam ao Corregedor-Geral a competência tanto para
a realização de inspeções quanto correições junto às Procuradorias de Justiça, conforme a
1

Art. 167. As visitas de inspeção nas Procuradorias de Justiça serão realizadas pelo Corregedor-Geral do
Ministério Público, de ofício ou por recomendação do Colégio de Procuradores de Justiça. § 1º Para o trabalho
de inspeção, o Corregedor-Geral do Ministério Público poderá ser acompanhado por uma Comissão formada por
três Procuradores de Justiça, por ele indicados e referendados pelo Colégio de Procuradores de Justiça. § 2º A
inspeção dirá respeito somente à regularidade administrativa dos serviços de distribuição e devolução de
processos, da qual o Corregedor-Geral do Ministério Público elaborará relatório, que será remetido ao Colégio
de Procuradores de Justiça, em caráter reservado.
Art. 169. As correições ordinárias nas Procuradorias de Justiça poderão ser realizadas pelo Corregedor-Geral
do Ministério Público, por autorização ou recomendação do Colégio de Procuradores de Justiça, para verificação
dos deveres funcionais que não possam ser analisados nas visitas de inspeção. Parágrafo único. Os trabalhos
das correições ordinárias nas Procuradorias de Justiça serão acompanhados por uma Comissão formada por três
Procuradores de Justiça indicados pelo Corregedor-Geral do Ministério Público e referendados pelo Colégio de
Procuradores de Justiça.
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redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 145/2010. Ademais, informou a Resolução
nº 12/2014-CPJ, que dispõe sobre a inspeção nas Procuradorias de Justiça, também
regulamentou os trabalhos a serem realizados pela Corregedoria-Geral junto às Procuradorias
de Justiça, tendo tal matéria sido apreciada pelo Colégio de Procuradores de Justiça ainda em
30 de outubro de 2014. Assim, reafirmou que os trabalhos correcionais realizados pela
Corregedoria-Geral do MP/MS não guardavam qualquer obstáculo a sua efetivação, pois não
há óbice normativo para a realização de inspeções e correições junto às Procuradorias de
Justiça, detendo a Corregedoria-Geral competência para tal desiderato.
c) O PGJ destacou que tanto a atividade de inspeção quanto as correições junto
às Procuradorias de Justiça não dependem de prévias medidas no âmbito da ProcuradoriaGeral de Justiça, vez que a Corregedoria-Geral se encontra dotada de competência para tal
mister, conforme, inclusive, já reconhecido pela Corregedoria Nacional no item 17.6 do
Relatório Conclusivo de Correição (Procedimento de Correição nº 374/2016-09-MP/MS).
d) O PGJ informou que a Corregedoria-Geral apresentou à Procuradoria-Geral
de Justiça propostas para alterações de seu Regimento Interno e da Lei Orgânica Estadual, em
trâmite na Procuradoria-Geral de Justiça, sob os nº 09.2017.00000278-6 e 09.2017.000007170, respectivamente. Nesse sentido, ressaltou que diante da iniciativa atribuída ao ProcuradorGeral de Justiça, “após a devida análise e deliberação que deverá ser envidada com a
Corregedoria-Geral”, os referidos projetos seriam encaminhados para deliberação do Colégio
de Procuradores de Justiça. Todavia, ressalvou que em razão do cenário político nacional e
estadual, “diante das diversas investigações encetadas por esta Procuradoria-Geral de Justiça
contra membros do Poder Legislativo Estadual”, as alterações na Lei Orgânica Estadual
deverão “ser analisadas com a cautela necessária”, “observando-se a oportunidade e
conveniência da Procuradoria-Geral de Justiça, especialmente no que se refere ao momento
político institucional mais adequado para as devidas reformas legislativas”.
e) O PGJ também esclareceu que, apesar da prescindibilidade de medidas por
parte da Procuradoria-Geral de Justiça para o cumprimento integral da “Proposição 17.9 “c”,
esperava-se para que ambos os projetos fossem analisados e discutidos com a CorregedoriaGeral ainda no mês de maio de 2017, e que a proposta de alteração do Regimento Interno
fosse encaminhada ao Colégio de Procuradores de Justiça no início do mês de junho de 2017,
4
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com a expectativa de análise e apreciação pelo órgão colegiado até o mês de agosto de 2017.
Essa proposta de alteração da Lei Orgânica deverá ser encaminhada ao Colégio de
Procuradores de Justiça “tão logo se vislumbre viabilidade política para a implementação das
devidas alterações perante a Casa de Leis”.
f) Considerando as informações prestadas, o item foi considerado cumprido,
sem prejuízo da continuidade das deliberações acerca da matéria que estão sendo adotadas
pelo MPMS.
17.15. Quanto à indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos
disciplinares – Resolução nº 68/CNMP. RECOMENDAÇÃO: adote providências no
âmbito administrativo para que o setor de tecnologia da informação crie um campo
específico no SAJ/MP para registrar o prazo prescricional dos procedimentos de
natureza disciplinar, com a finalidade de atender a Res. 68 do CNMP.
Providências: foi proposta uma alternativa de uso do sistema SAJ/MP, consistente no
lançamento dos prazos prescricionais dos procedimentos da Corregedoria por meio da
ferramenta já existente, destinada ao controle de prazos processuais, o que já estaria sendo
realizada pelo setor competente da Corregedoria local. Essa forma de proceder, consoante
esclareceu, permite: a) lançar o prazo prescricional correspondente ao procedimento; b)
realizar contagem automática do decurso do prazo prescricional; c) emitir um aviso de alerta
de vencimento com antecedência de 10 dias; d) gerar relatórios com antecedência
customizável pela Corregedoria local indicando todos os prazos prescricionais vincendos,
assegurando o controle dos procedimentos em tramite. Aduziu que tal rotina permite um
controle detalhado dos prazos prescricionais, de modo integrado com as ferramentas já
existentes no sistema, o que dispensaria a realização de gastos financeiros para o
desenvolvimento de funcionalidade adicional”. Encaminhou cópia do projeto para solução da
demanda, com demonstração da forma de utilização e respectivas telas do sistema.
17.24.

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
5
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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 as movimentações do quadro e as
designações já são efetuadas adotando-se os princípios da eficiência, interesse público e
finalidade, dentre outros. Ressaltou que as escalas de substituição, descritas na Resolução nº
16/2010-PGJ, de 23 de agosto de 2010, já adotam como critério a distância entre a Promotoria
de Justiça substituída e a substituta.
17.24.

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 MPMS.
Providências: o Procurador-Geral de Justiça informou que foi expedido Memorando à
Corregedoria-Geral de Justiça para que encaminhe mensalmente à Secretaria de Recursos
Humanos certidão contendo relação nominal de Promotores de Justiça que estejam com
acúmulo de serviço, impossibilitando sua designação nos casos de substituição.
17.27. Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar - Res. Nº 136/CNMP.
DETERMINAÇÃO: observe, quando do registro de procedimentos no Sistema Nacional
de Informações de Natureza Disciplinar, a tabela unificada de Corregedoria.
Providências: informou que está “observando a tabela unificada de Corregedoria, ao registrar
novos procedimentos no Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar” e que “o
ajuste da classe dos procedimentos já cadastrados foi realizado pelo STI do CNMP.
As demais proposições encontram-se em andamento com prazo para
resposta em curso.
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Procedimento: Correição nº 047/2017-20 MP/GO (em tramitação)
Interessado: Ministério Público do Estado de Goiás
Assunto: Análise do cumprimento de determinações e recomendações decorrentes da
Inspeção na Corregedoria-Geral do Ministério Público de Goiás.

EFETIVIDADE DAS PROPOSIÇÕES – CORREIÇÃO OCD/MPGO
Relatório Conclusivo publicado em 27/07/2017
19.7. Quanto aos procedimentos disciplinares. A Corregedoria Nacional propõe a
expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Procurador-geral de Justiça para que, nos
autos do PAD nº 2011.000.9436

proceda de acordo com a lei e o entendimento

sedimentado do CNMP, ajuizando a ação civil de perda do cargo adequada ao caso. Em
30 (trinta) dias, a Corregedoria Nacional será informada das providências adotadas Por
fim, importante ressaltar que a Corregedoria Nacional instaurou 1 (uma) reclamação
disciplinar para acompanhamento em virtude da correição realizada.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.
19.8. 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 do
MPGO 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 correição/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 do MPGO 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.

Expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de

Justiça para que ouça previamente a Corregedoria-geral do MPGO por ocasião das
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designações dos Promotores de Justiça em estágio probatório. Expedição de
DETERMINAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça e Conselho Superior do
Ministério Público de Goiás para que revejam a Resolução n.° 06/2013, que aprovou “o
regulamento do estágio probatório dos membros do Ministério Público do Estado de
Goiás”, uma vez que a mesma dispôs, no seu artigo 14, que o Promotor de Justiça que
obtiver quatro conceitos “Deficiente” terá sua permanência na carreira impugnada pelo
Corregedor-Geral, sem prejuízo de outras hipóteses legais. Tal dispositivo normativo ao
vincular a hipótese de impugnação à obtenção de quatro conceitos deficientes, restringe,
de forma indevida, a atuação do Corregedor-Geral no ponto: apuração do
preenchimento, ou não, por parte do Promotor de Justiça em estágio probatório, das
condições necessárias para confirmação na carreira, em especial o requisito eficiência.
Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será informada sobre as providências
adotadas em relação às recomendações e determinações acima constantes desse item.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.
19.9. Quanto às Correições e Inspeções. Considerando o quanto constatado, a
Corregedoria

Nacional

propõe

ao

Plenário

do

Conselho

Nacional

expedir

DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral do MPGO: 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 – Procuradorias de Justiça –, levando-se a efeito,
além do exame da regularidade administrativa dos serviços de distribuição e devolução
de processos, análise qualitativa dos trabalhos produzidos e adequação do número de
processos recebidos. A Corregedoria Nacional deverá ser comunicada, no prazo de 90
(noventa) dias sobre as providências adotadas.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.
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19.10. Quanto ao controle externo da atividade policial – Resolução nº 20/CNMP. Diante
do

que

foi

constatado,

a

Corregedoria

Nacional

propõe

a

expedição

de

DETERMINAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral do MPGO para que verifique o efetivo
cumprimento da Resolução, cobrando as visitas e o encaminhamento dos relatórios a
tempo e modo. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será informada das
providências adotadas.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.
19.18. 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.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.
19.24. 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. Procurador-Geral de Justiça para que: a) observe, na
movimentação do quadro e nas designações, os princípios constitucionais da eficiência,
do interesse público e da finalidade, entre outros exigíveis. Para tanto, deverá observar
critério objetivo de distância entre a Promotoria de Justiça substituída e a substituta,
bem como priorizando na escala de substituição/designações as Promotorias de Justiça
mais próximas; b) opere a movimentação do quadro de forma a não criar o
esvaziamento das entrâncias iniciais. Expedir DETERMINAÇÃO ao Exmo. ProcuradorGeral 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
MPGO.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.
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19.28. Cadastro Nacional de Membros – Res. n.º 78/CNMP – Diante do que foi
constatado pela equipe de correição, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do
CNMP a expedição de DETERMINAÇÃO ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça para
que empreenda esforços para garantir a necessária automatização das rotinas de
realização, em especial a interface com o sistema GPPassword, bem como ajustar a
frequência da remessa dos dados pelo webservice. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria
Nacional será informada das providências adotadas.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.
19.29. Participação da Corregedoria-Geral no Planejamento Estratégico. Restou
informado pela unidade que a Corregedoria-geral não participa do planejamento
estratégico, “Porém, o Corregedor-Geral do Ministério Público, na condição de
Procurador de Justiça e membro do Colégio de Procuradores de Justiça, tem a
faculdade de se manifestar acerca da proposta de resolução apresentada pelo
Procurador-Geral de Justiça acerca do Plano Geral de Atuação do Ministério Público do
Estado de Goiás”. Considerando a importância do tema, considerando a necessidade de
institucionalização das atribuições de cada órgão bem assim como a interlocução com os
demais Órgãos Institucionais e, considerando ainda que não existe normativo que trate
da questão tampouco restou comprovada a participação da Corregedoria na formatação
dos atuais Planos de atuação ou de seu efetivo monitoramento (apesar da faculdade
acima relatada), cediço é que a participação da Corregedoria deve ser institucionalizada
de forma a que independa do voluntarismo e protagonismo dos membros integrantes da
Corregedoria-geral e Procuradoria-Geral, em especial do Corregedor-geral e do
Procurador-geral de Justiça. Assim sendo, visando a garantir uma perene e
Institucionalizada participação efetiva da Corregedoria-Geral do MPGO na construção
e, principalmente no acompanhamento do cumprimento do Planejamento Estratégico e
dos Planos de Atuação da Instituição (inclusive das reuniões de avaliações da estratégia e
elaboração e monitoramento dos planos de atuação e da adesão dos membros aos
projetos ), a Corregedoria Nacional propõe a expedição de RECOMENDAÇÃO ao
Procurador-Geral de Justiça para que garanta a efetiva participação do CorregedorGeral do MPGO em todas as etapas do planejamento estratégico, em especial o seu
efetivo monitoramento; expedir RECOMENDAÇÃO ao Corregedor-Geral do MPGO
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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.
19.30. Aperfeiçoamento estrutural das Promotorias e critérios de substituição ou
cumulação de funções. Participação efetiva da Corregedoria. Considerando o quanto
informado pela unidade no sentido de que “existe manifestação da Corregedoria-Geral
do MPGO nos procedimentos administrativos relacionados à definição da distribuição e
à redistribuição de atribuições” mas, por outro lado “ não existe manifestação da
Corregedoria-Geral

nos

procedimentos

administrativos

relacionados

ao

aperfeiçoamento estrutural das Promotorias e aos critérios de substituição ou
cumulação de funções” , a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a
expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo Procurador-Geral de Justiça para que
determine que a Corregedoria-Geral seja ouvida previamente nos processos
adminsitrativos relativos ao tema. Em 60 (sessenta) dias, a Corregedoria Nacional será
informada das providências adotadas.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.
19.31. Aperfeiçoamento funcional dos membros do Ministério Público. Valorização da
atividade extrajudicial resolutiva. Considerando que, conforme informado pela unidade
de que “ não existe atuação da Corregedoria-Geral do MPGO junto à Escola Superior
do Ministério Público para a contribuição na definição dos temas de atualização
profissional dos demais membros” no que concerne ao fomento dos temas de atualização
profissional na atividade extrajudicial resolutiva já que não foi informado curso
específico na área (em que pese existir participação da Corregedoria local no curso de
ingresso dos novos membros), a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do CNMP a
expedição de RECOMENDAÇÃO ao Exmo. Corregedor-Geral do MPGO que garanta o
efetivo fomento de cultura institucional de valorização da atividade extrajudicial
resolutiva propondo a respectivo Escola Superior do Ministério Público cursos de
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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.
19.32. 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; A
Corregedoria do MPGO informou que “sobre a valorização da atividade finalística do
Ministério Público: não há normativa específica a respeito. sobre a valorização da
proatividade e do engajamento do membro em projetos, atuações e ações estratégicas e
voltadas à obtenção de resultados sociais efetivos: não há normativa específica a
respeito. Sobre a valorização da qualificação acadêmica enquanto elemento
potencializador e de interesse ao desempenho das atividades finalísticas do Ministério
Público: art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º, da Resolução CSMP n. 18/2007; sobre 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: anexo único da
Resolução CSMP n. 18/2007. Em que pese os normativos citados, cediço é que ainda há
um espaço para evolução Institucional no sentido da valorização meritória no âmbito do
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MPGO. Assim sendo, a Corregedoria Nacional propõe ao Plenário do Conselho Nacional
do Ministério Público DETERMINAÇÃO ao Procurador-Geral de Justiça e ao Conselho
Superior do MPGO que: a) observem como critério definidor de eficiência do membro o
andamento diligente, tempestivo e responsável dos procedimentos sob sua condução,
tudo sob a ótica da proatividade, resolutividade e eficiência 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 (assim entendida como uma atuação resolutiva, tempestiva e eficiente) ; 2 - a
valorização da proatividade e do engajamento do membro em projetos, atuações e ações
estratégicas e voltadas à obtenção de resultados sociais efetivos.; e 3 – a definição de
parâmetros prévios 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 – este item
igualmente sob a ótica da proatividade, resolutividade e eficiência já que no texto da
Resolução nº 18/2007 do CSMP tais parâmetros não se encontram expressos. Em 90
(noventa) dias, a Corregedoria Nacional será informada das providências adotadas.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.
19.33. Boa prática. Institucionalização. Considerando a implementação, por parte da
Corregedoria-geral do MPGO, da boa prática denomidada “Perfil Funcional” de todas
as Promotorias de Justiça do Estado de Goiás, onde é possível visualizar os indicadores
sociais básicos de cada comarca, bem assim o ofício de cada Promotoria de Justiça, em
sua atuação judicial e extrajudicial e, considerando a sempre necessária transparência
que deve permear os atos de todos os membros da Instituição, sem distinção, a
Corregedoria

Nacional

propõe

ao

Plenário

do

CNMP

a

expedição

de

RECOMENDAÇÃO ao Exmo Corregedor-Geral do MPGO para que implante o “Perfil
funcional” igualmente e indistintamente de todas as Procuradorias de Justiça do
Ministério Público de Goiás.

Em 90 (noventa) dias, a Corregedoria Nacional será

informada das providências adotadas.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.
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19.34. Sugere-se expedir OFÍCIO com registros elogiosos à Corregedoria-Geral do
MPGO 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. Destaque-se, ainda, que a Corregedoria-Geral desenvolveu o Perfil
Funcional de todas as Promotorias de Justiça do Estado de Goiás, onde é possível
visualizar os indicadores sociais básicos de cada comarca, bem assim o ofício de cada
Promotoria de Justiça, em sua atuação judicial e extrajudicial. O perfil funcional, ainda
em aperfeiçoamento, é atualizado mensalmente e está acessível aos integrantes desta
instituição por meio da página da Corregedoria na internet, mediante login e senha da
rede interna.
Providências em andamento. Prazo para resposta em curso.
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