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I - RELATÓRIO 

 

 A Corregedoria Nacional do Ministério Público tem como principal múnus o 

aperfeiçoamento da atuação ministerial em áreas essenciais à sociedade, bem como a garantia do 

cumprimento dos deveres transcritos na Constituição Federal. Como parâmetros, atenta-se para a 

qualidade, a resolutividade e a transformação social decorrentes das atividades dos membros do 

Parquet.  
 

 Dentre as principais funções dos membros do Ministério Público encontra-se a persecução 

criminal voltada à identificação dos autores do delito e aplicação da sanção penal. Como prescreve 

a Carta Magna, é função da Instituição a promoção da ação penal, dever extraído da obrigatoriedade 

de defesa da ordem jurídica e, em última instância, do papel ontológico ministerial na promoção da 

paz social. Além disso, a titularidade privativa da ação penal, núcleo do sistema acusatório, reforça 

o protagonismo do MP no sistema de segurança pública (artigos 127 e 129, I, da Constituição 

Federal).  
 

 Nessa linha, a atuação do MP em relação aos crimes mais graves ocorre inserida no escopo 

mais amplo de trabalho em relação à segurança pública, compreendida como um bem sociojurídico 

de estatura constitucional, universal e difusa, configurando-se, portanto, em área essencial para a 

sociedade. A esse respeito, a categoria “Crimes Violentos Letais Intencionais” (CVLI), idealizada 

pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), agrega as ocorrências de homicídio 

doloso, lesão corporal seguida de morte, roubos que resultem em morte, mortes com o objetivo de 

praticar roubo, mortes decorrentes das intervenções policiais e feminicídios. 
 

 Tal categorização ocorre porque o crime de homicídio destaca-se como o grande medidor da 

violência em países como o Brasil, pois apesar de certo grau de subnotificação, os registros das 

mortes violentas ainda figuram como a fonte mais confiável em termos de políticas de segurança 

pública. A metodologia Metadados permite o uso de várias bases de dados (plataforma multifonte), 

como o DATASUS, dentre outras, permitindo um grau altíssimo de confiabilidade1. 
 

 Por outro lado, em um contexto mais amplo, a correição extraordinária temática em 

“segurança pública” da CN tem como enfoque não somente a persecução dos crimes violentos letais 

intencionais, mas também a atuação do MP em relação ao sistema prisional e ao controle externo da 

atividade policial como um todo, partindo da perspectiva da incindibilidade da interação dos 

diversos atores do sistema de segurança pública.  

 

 Para concepção desse novo modelo correicional, foram expedidas as Portarias CNMP-CN nº 

142 e nº 145, de 2019, criando grupo de trabalho composto por membros com experiência na 

atuação criminal, no controle externo da atividade policial e no sistema prisional para estudo e 

elaboração da metodologia das correições temáticas na referida área. 
 

 Assim, dentre os objetivos que se pretendem alcançar com a realização das correições 

temáticas destacam-se, principalmente: maior efetividade e sustentabilidade do sistema de Justiça e 

da segurança pública, com reflexos na diminuição da violência e no incremento da paz social 

(melhoria da qualidade da atuação do MP); maior agilidade na tramitação dos inquéritos com e sem 

investigados presos; maior agilidade no ajuizamento da ação penal; observância da razoável 

duração dos processos de atribuição do júri; aumento do percentual de investigações encerradas 

com identificação de autoria; maior eficiência na instrução das ações penais por crimes de 

 
1 - HERMES, Ivenio. BRANDÃO, Thadeu. Observatório Potiguar 2016. O Mapa da Violência Letal Intencional do Rio 

Grande do Norte. Natal, 2016. 
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homicídio; e maior efetividade na atuação ministerial no curso das investigações de crimes 

violentos letais intencionais.  
 

 A partir da análise do Atlas da Violência de 20192, Maceió foi destacada como a sexta 

capital com maior índice de homicídios do Brasil, com 60,2 vítimas por 100 mil habitantes. Ainda, 

o município de Arapiraca despontou dentre os 120 mais violentos do País, se considerados aqueles 

com mais de 100 mil habitantes.  
 

 Em relação a todo o Estado de Alagoas, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 

20183, a taxa de mortes violentas letais intencionais reduziu, de 2014 a 2017, em 14,1%, resultando 

em uma taxa de 56 vítimas por 100 mil habitantes. Apesar da redução, o Estado permanece em 

patamares superiores às taxas nacionais e de países em conflitos bélicos. Além disso, no período 

indicado houve acréscimo de 44% especificamente em relação ao número de lesões corporais 

seguidas de morte em Alagoas. 
  

 Outros dados relevantes apontam que o número de mortes decorrentes de intervenções 

policiais em Alagoas cresceu 80% entre 2014 e 2017, além do fato de que a letalidade policial 

recrudesceu. Foram 141 vítimas de mortes decorrentes de intervenções policiais somente no ano de 

2017, e 426 pessoas foram assassinadas naquele período. Ademais, o número de notificações por 

desaparecimento aumentou 49,5% de 2014 a 2017, somando 427 notificações em 2017 e 1.375 de 

2014 a 2017. 
 

 No tocante ao sistema prisional, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública – 

2014 a 2017, houve crescimento de 12,4% do número de presos de 2014 a 2016, sendo 33% presos 

provisórios. Segundo dados da Comissão de Segurança Pública do Conselho Nacional do Ministério 

Público, 36,97% das delegacias de polícia civil do Estado de Alagoas possuem carceragem e, desse 

percentual, 38,64% está em péssimo estado de conservação.  
 

 Sem olvidar a atuação de outros órgãos de Estado para enfrentar tais índices, a CN elegeu o 

Ministério Público do Estado de Alagoas como a terceira unidade a receber a correição 

extraordinária temática com enfoque em segurança pública, de modo a verificar como tem atuado 

na matéria. 
 

 Com esteio no artigo 127, § 3º, II, da Constituição Federal, o corregedor nacional expediu a 

Portaria CN-CNMP nº 6, de 07/02/2020, a qual instaurou procedimento de correição extraordinária 

nas unidades do MPAL que atuam na área de segurança pública, especificamente as que lidam com 

crimes violentos letais intencionais, sistema prisional e controle externo da atividade policial 

situadas nas cidades de Maceió e Arapiraca, no período de 16 a 19 de março de 2020. 
 

 A execução da correição deu-se conforme seu planejamento e foi realizada por 8 (oito) 

membros e 2 (duas) servidoras, além do corregedor nacional, que dirigiu os trabalhos. Também 

estiveram presentes os conselheiros do CNMP Sebastião Vieira Caixeta e Oswaldo D’Albuquerque.  

 

 Para operacionalizar o desenvolvimento da correição foram constituídas 02 (duas) equipes, 

cada uma com seus objetivos previamente determinados: 
 

 * Equipe de coordenação – composição: Benedito Torres Neto – coordenador-geral da CN; 

José Augusto de Souza Peres Filho – chefe de gabinete da CN; Alessandro Santos de Miranda – 

 
2 - Disponível em ˂http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/dados-series/17˃. Acesso em 14/04/2020. 
3 - Disponível em <http://forumseguranca.org.br/anuario-brasileiro-seguranca-publica/>. Acesso em 14/04/2020. 
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coordenador de Correições e Inspeções; Cristina Nascimento de Melo – coordenadora de Correições 

e Inspeções.  
 

 * Equipe 1 - composição: José Augusto de Souza Peres Filho – promotor de justiça do 

MPRN; Vera Leilane Mota Alves de Souza – promotora de justiça do MPBA; e Cristina 

Nascimento de Melo – procuradora da República. 
 

 Objetivos:  
 

 → 9ª, 35ª, 38ª, 43ª, 47ª, 48ª, 49ª 55ª, 56ª, 58ª, 64ª e 68ª Promotorias de Justiça Criminais; 

 → 51ª Promotoria de Justiça de Execução Penal; 
 → 62ª Promotoria de Justiça de Controle Externo; 
 → GAECO; 

 → CAO. 
 

 * Equipe 2 - composição: Rafael Schwez Kurkowski – promotor de justiça do MPSE; André 

Bandeira de Melo Queiroz – promotor de justiça do MPBA; e Fabiano Mendes Rocha Pelloso – 

promotor de justiça do MPDFT. 
  

 Objetivos: 
 

 → 2ª, 39ª, 40ª, 50ª, 52ª, 53ª e 54ª Promotorias de Justiça Criminais de Maceió; 

 → 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª e 12ª Promotorias de Justiça Criminais de Arapiraca. 
 

 * Assessoria e apoio às equipes - composição: Larissa Lago Barbosa Bezerril – assessora-

chefe da Coordenadoria de Correições e Inspeções; e Maíra Feitosa Seródio Araújo – assessora-

chefe da Assessoria Administrativa. 
 

 No âmbito da CN, o referido procedimento de correição extraordinária está autuado com o 

nº 1.00191/2020-06 para organização de documentos e acompanhamento das determinações e 

recomendações constantes deste Relatório e Proposições da Correição Extraordinária no 

Ministério Público do Estado de Alagoas, cujo Anexo é composto pelos termos e relatórios das 

unidades correicionadas. 
 

 Durante a execução dos trabalhos, verificou-se que não há instrumentos para controle da 

devida instauração de inquéritos policiais em casos de CVLI pelo MPAL, o que permitiria a 

fiscalização ministerial em relação à subnotificação.  

 

 O Núcleo de Inquéritos do MPAL (NIMP), criado por força das Resoluções CPJ/AL nº 

02/2011 e nº 07/2011, em sintonia com as Resoluções TJAL nº 03/2011 e nº 06/2011, funciona 

como um cartório, recebendo os inquéritos policiais (IP) da Polícia Civil ou do Poder Judiciário e 

providenciando sua distribuição aos promotores criminais da Capital.  

 

 Durante a correição verificou-se a inexistência de controle quanto à tramitação e ao 

cumprimento dos prazos dos IP pelo NIMP. Por outro lado, cada membro pode utilizar a ferramenta 

“agenda” disponibilizada no SAJ/MP para acompanhar, manualmente, o cumprimento desses 

prazos. Também se constatou a ausência de distribuição automática dos IP que passam pelo NIMP 

às promotorias de justiça criminal de Maceió, sendo a distribuição feita por tabela, que é alimentada 

manualmente pelo servidor responsável, sob a supervisão do coordenador. 
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 Além disso, o NIMP não dispõe de ferramenta que permita a obtenção de dados estatísticos 

referentes à instauração, à tramitação e ao arquivamento da totalidade dos IP (tanto os que tramitam 

entre o Poder Judiciário e o MP quanto aqueles entre este e a Polícia Civil). A obtenção dessas 

estatísticas pode, inclusive, colaborar para o estabelecimento de políticas de segurança pública. 
 

 Da análise das funcionalidades do sistema disponível aos promotores de justiça do Estado de 

Alagoas, corroborada com os relatos colhidos durante as visitas correcionais, constatou-se a 

inexistência de ferramenta que permita extrair relatório dos IP instaurados há mais de 3 (três) anos.  
 

 Ainda durante os trabalhos correcionais, a CN verificou a iniciativa do MPAL referente à 

criação dos Conselhos Municipais de Segurança Pública, ação voltada ao combate à criminalidade 

por meio da implementação de instrumentos capazes de unir a sociedade e os órgãos de segurança 

pública.  

 

 Desde 2008 a legislação brasileira impõe a criação desses conselhos em todo o País. Em 

2017, o Centro de Apoio Operacional (CAO/MPAL) constatou que poucos municípios haviam 

criado os Conselhos Municipais de Segurança Pública e, mesmo onde já haviam sido 

institucionalizados, não se encontravam em pleno funcionamento.  
 

 O projeto do MPAL, ainda em curso, catalisou e promoveu a criação de diversos Conselhos 

Municipais no Estado de Alagoas, aproximando e fomentando o trabalho cooperativo entre as 

instituições, além de propiciar a escuta ativa da sociedade. Tal iniciativa merece menção no presente 

Relatório pelo caráter preventivo e pela estruturação de uma rede mais eficiente de investigação 

criminal.  

 

 Quanto ao Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (GAECO), a CN 

verificou relevantes trabalhos realizados em conjunto com a promotoria que atua no controle 

externo da atividade policial na Capital (62ª Promotoria de Justiça) - “Operação Expurgo” - e com a 

3ª Promotoria de Justiça de União de Palmares/AL - “Operação Carreira Solo”, que resultaram no 

cumprimento de cautelares e oferecimento de denúncias por crimes praticados por policiais 

militares, além de outras investigações de relevo no Estado.  
 

 Os GAECO estão presentes, atualmente, em todos os 26 estados e no Distrito Federal. 

Constituídos como grupos voltados ao combate mais efetivo ao crime organizado e à corrupção, 

proporcionam maior entrosamento dos órgãos governamentais na área de segurança pública e 

fortalecem os vínculos entre o MP e o Poder Executivo na área da persecução penal a fim de 

possibilitar uma atuação mais eficiente. Tal junção de esforços é baseada nos artigos 24, XI; 125, § 

1º; 128, § 5º; e 144, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. 
 

 Como órgãos internos na estrutura do MP que detêm autonomia funcional, administrativa e 

financeira, não violam o Princípio do Promotor Natural, vez que apenas atuam quando há a 

aquiescência do promotor a quem foi atribuído o caso. Com efeito, a atuação conjunta é autorizada 

pelo Estatuto do Ministério Público Federal (LC nº 75/1993) e pela Lei Orgânica Nacional dos 

Ministérios Públicos Estaduais (Lei nº 8.065/1993).  
 

 No mesmo passo, relembra-se que a eficiência da investigação criminal requer, 

necessariamente, a observância da celeridade da investigação derivada da cláusula da razoável 

duração do processo prevista no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal e no artigo 8º 

da Convenção Americana de Direitos Humanos, em harmonia com o preceito do devido processo 

legal.  
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 De fato, o fator tempo tem influência prejudicial e determinante na colheita de provas e de 

elementos para a investigação e, por consequência, pode trazer prejuízos para a atuação célere e 

resolutiva e, ao final, danos para a própria sociedade. 
 

 Também durante a visita correicional verificou-se, de acordo com os dados estatísticos e 

respeitada a autonomia administrativa, a importância de realização de estudos acerca do 

redimensionamento das atribuições de algumas promotorias de justiça com o fim de otimizar a 

atuação e possibilitar a equitativa distribuição dos feitos judiciais e extrajudiciais, bem como a 

necessidade de lotação de servidores e/ou estagiários. 
  

 Diante do exposto, a fim de contribuir com a mudança de cultura correcional, objetivando 

um modelo mais eficiente e proativo de atuação interinstitucional, tem-se a necessidade de 

expedição de determinações e recomendações, considerando que o MP é garantia constitucional de 

acesso à Justiça (artigos 3º; 5º, § 2º; 127; e 129, todos da Constituição Federal), sendo essencial o 

aprimoramento das atuações judicial e extrajudicial, objetivando a concretização e a efetivação dos 

direitos e das garantias fundamentais afetos às atribuições da Instituição. 
  

 Portanto, considerando as constatações realizadas e as informações colhidas durante a 

correição extraordinária realizada pela CN, consubstanciadas nos termos e relatórios de correição e 

nas constatações acima descritas, propõe-se ao plenário do CNMP a expedição das seguintes 

determinações e recomendações: 
 

II - PROPOSIÇÕES AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

 

II.1 - DETERMINAR: 

 

 II.1.1 – que, no prazo de 120 dias, adote providências administrativas para o 

aperfeiçoamento do sistema de gestão processual (SAJ/MP), de modo que realize, de forma 

fidedigna, o controle de acervo e de prazos de tramitação de inquéritos policiais e ações judiciais 

em curso nas promotorias, no Poder Judiciário e nas delegacias de polícia, com funcionalidades que 

permitam aos membros obterem informações sobre: a) o acervo de IP vinculados às suas 

promotorias; b) a quantidade de IP novos distribuídos por mês; c) o controle do tempo de 

permanência e tramitação dos IP fora das promotorias de justiça; d) o acervo de ações penais da 

unidade ministerial; e) o controle do tempo de permanência e tramitação de ações penais nas varas 

judiciais; f) as audiências precatórias designadas a cada promotoria; g) o controle do cumprimento 

dos prazos em feitos com investigados presos em tramitação nas promotorias; 

 

 II.1.2 - que, no prazo de 120 dias, promova cursos de capacitação de forma continuada sobre 

o uso do sistema SAJ/MP, destacando-se as funcionalidades que permitem o acompanhamento de 

prazos, tramitação de feitos, compromissos e outras funcionalidades de gerenciamento pelas 

promotorias de justiça, em especial as que atuam com CVLI; 
 

 II.1.3 – que, no prazo de 120 dias, adote providências administrativas para o 

desenvolvimento de solução tecnológica que: a) dispense o cadastro do protocolo unificado 

atualmente utilizado pelo NIMP para remessa, ao PGJ, dos autos físicos de conflitos de atribuições 

suscitados em sede de IP, de modo a permitir sua remessa digital; b) possibilite ao NIMP distribuir 

automaticamente os IP; c) permita a obtenção de dados estatísticos referentes à instauração, à 

tramitação e ao arquivamento da totalidade dos IP de CVLI (tanto os que tramitam entre o Poder 

Judiciário e o MP quanto aqueles entre este e a Polícia Civil); d) possibilite a gravação de oitivas 
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realizadas nas dependências do MPAL, especialmente diante dos atos voltados à celebração de 

acordos de não persecução penal (artigo 28-A do CPP, inserido pela Lei n° 13.964/2019). 
 

II.2 - RECOMENDAR: 

 

 II.2.1 – que desenvolva estratégia institucional voltada à priorização da persecução de 

CVLI; 
 

 II.2.2 - que, por meio do Centro de Apoio Operacional Criminal, realize o monitoramento de 

indicadores de criminalidade, com destaque aos CVLI, fornecendo periodicamente os dados obtidos 

aos membros com atuação na matéria para, em conjunto com os promotores de justiça, 

estabelecerem planos de atuação; 
 

 II.2.3 - que desenvolva estratégia voltada à priorização das investigações e ações penais que 

envolvam letalidade ou vitimização policial; 
 

 II.2.4 – que promova estratégia a fim de monitorar se todos os casos de mortes violentas têm 

gerado a respectiva instauração de IP, considerando a ausência de monitoramento quanto à efetiva 

instauração de investigações e de eventuais subnotificações em casos de CVLI; 
 

 II.2.5 - que desenvolva estratégia ou ação institucional para proposição e acompanhamento 

de recursos em ações penais em casos de CVLI; 
 

 II.2.6 – que, respeitada a autonomia administrativa, realize os estudos necessários para o 

redimensionamento das atribuições das 35ª, 38ª e 43ª Promotorias de Justiça da Capital, de 

acordo com os dados estatísticos levantados na visita correicional, com o fim de otimizar a atuação 

e possibilitar a equitativa distribuição dos feitos judiciais e extrajudiciais entre aquelas; 
 

 II.2.7 – que, respeitada a autonomia administrativa, realize os estudos necessários para o 

redimensionamento das atribuições da 51ª Promotoria de Justiça da Capital, avaliando-se a 

criação de outra promotoria de execução penal ou o redimensionamento das atribuições entre as 

promotorias criminais de Maceió; 
 

 II.2.8 – que, respeitada a autonomia administrativa, providencie apoio de recursos humanos 

(servidor e/ou estagiário) à 58ª Promotoria de Justiça da Capital, atualmente sem equipe de 

gabinete;  
 

 II.2.9 - que realize gestão junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado no sentido de 

promover gravação e filmagem dos depoimentos colhidos nos inquéritos policiais a fim de melhor 

instruí-los, bem como as ações penais; 
 

 II.2.10 - que realize gestão junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado no sentido de 

agilizar a realização e conclusão de laudos periciais pelos órgãos responsáveis; 
 

 II.2.11 - que, por meio de seus órgãos de assessoramento, solicite ao Instituto Médico Legal 

(IML) a remessa periódica dos casos de morte violenta, a fim de que o MP possa acompanhar a 

respectiva instauração de inquérito policial.  

 

 Com relação às recomendações acima elencadas, fixa-se o prazo de 90 dias para que o PGJ 

informe à CN as medidas adotadas.  
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III - PROPOSIÇÕES AO CORREGEDOR-GERAL 

 

III.1 – DETERMINAR: 

 

 III.1.1 – que, no prazo de 180 dias, fiscalize o cumprimento de todas as determinações 

elencadas no item IV.1, informando à CN, a cada trimestre, se foram cumpridas ou, em caso 

negativo, quais medidas foram adotadas pela Corregedoria-Geral visando ao seu cumprimento, sem 

prejuízo da adoção de providências disciplinares cabíveis; 
 

 III.1.2 – que, no prazo de 180 dias, informe as medidas empreendidas pelos membros com 

relação às recomendações constantes no item IV.2; 
 

 III.1.3 - que, no prazo de 60 dias, fiscalize o cumprimento de todas as determinações 

elencadas no item V.1, encaminhando à CN as respectivas certidões de regularização do serviço de 

cada unidade especificada; 
 

 III.1.4 – que, nas atividades rotineiras de correições e inspeções, fiscalize o cumprimento 

dos prazos de conversão de procedimentos previstos nos atos normativos do CNMP, em especial as 

Resoluções CNMP nº 23/2007 e nº 174/2017; 
 

 III.1.5 – que realize o acompanhamento funcional da 38ª Promotoria de Justiça da 

Capital e/ou do respectivo membro, pelo prazo de 180 dias, informando à CN, a cada trimestre, se 

foram cumpridas ou, em caso negativo, quais medidas foram adotadas pela Corregedoria-Geral 

visando ao seu cumprimento, sem prejuízo da adoção de providências disciplinares cabíveis, 

principalmente quanto aos seguintes pontos: a) regularização imediata dos inquéritos policiais, 

processos judiciais e procedimentos extrajudiciais com excesso de prazo apontados no respectivo 

relatório de correição; b) conclusão dos procedimentos extrajudiciais instaurados há mais de 3 (três) 

anos; c) pontualidade das manifestações; d) motivação das prorrogações de notícias de fato e 

procedimentos extrajudiciais, apontando as diligências necessárias à continuidade do feito; e) 

observância da taxonomia, prazos de conversão e procedimentos previstos nos atos normativos do 

CNMP que tenham pertinência com suas atribuições, em especial as Resoluções CNMP nº 23/2007 

e nº 174/2017; 

 

  III.1.6 – que realize o acompanhamento funcional da 58ª Promotoria de Justiça da 

Capital e/ou do respectivo membro, pelo prazo de 180 dias, informando à CN, a cada trimestre, se 

foram cumpridas ou, em caso negativo, quais medidas foram adotadas pela Corregedoria-Geral 

visando ao seu cumprimento, sem prejuízo da adoção de providências disciplinares cabíveis, 

principalmente quanto aos seguintes pontos: a) regularização imediata dos inquéritos policiais, 

processos judiciais e procedimentos extrajudiciais com excesso de prazo apontados no respectivo 

relatório de correição; b) conclusão dos procedimentos extrajudiciais instaurados há mais de 3 (três) 

anos; c) pontualidade das manifestações; d) motivação das prorrogações de notícias de fato e 

procedimentos extrajudiciais, apontando as diligências necessárias à continuidade do feito; e) 

observância da taxonomia, prazos de conversão e procedimentos previstos nos atos normativos do 

CNMP que tenham pertinência com suas atribuições, em especial as Resoluções CNMP n° 23/2007 

e nº 174/2017; 
 

 III.1.7 – que realize o acompanhamento funcional da 2ª Promotoria de Justiça de 

Arapiraca e/ou do respectivo membro, pelo prazo de 180 dias, informando à CN, a cada trimestre, 

se foram cumpridas ou, em caso negativo, quais medidas foram adotadas pela Corregedoria-Geral 
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visando ao seu cumprimento, sem prejuízo da adoção de providências disciplinares cabíveis, 

principalmente quanto aos seguintes pontos: a) regularização imediata dos inquéritos policiais, 

processos judiciais e procedimentos extrajudiciais com excesso de prazo apontados no respectivo 

relatório de correição ; b) conclusão dos procedimentos extrajudiciais instaurados há mais de 3 

(três) anos; c) pontualidade das manifestações; d) motivação das prorrogações de notícias de fato e 

procedimentos extrajudiciais, apontando as diligências necessárias à continuidade do feito; e) 

observância da taxonomia, prazos de conversão e procedimentos previstos nos atos normativos do 

CNMP que tenham pertinência com suas atribuições, em especial as Resoluções CNMP n° 23/2007 

e nº 174/2017;  
 

 III.1.8 – que realize o acompanhamento funcional da 12ª Promotoria de Justiça de 

Arapiraca e/ou do respectivo membro, pelo prazo de 180 dias, informando à CN, a cada trimestre, 

se foram cumpridas ou, em caso negativo, quais medidas foram adotadas pela Corregedoria-Geral 

visando ao seu cumprimento, sem prejuízo da adoção de providências disciplinares cabíveis, 

principalmente quanto aos seguintes pontos: a) regularização imediata dos inquéritos policiais, 

processos judiciais e procedimentos extrajudiciais com excesso de prazo apontados no respectivo 

relatório de correição; b) conclusão dos procedimentos extrajudiciais instaurados há mais de 3 (três) 

anos; c) pontualidade das manifestações; d) motivação das prorrogações de notícias de fato e 

procedimentos extrajudiciais, apontando as diligências necessárias à continuidade do feito; e) 

observância da taxonomia, prazos de conversão e procedimentos previstos nos atos normativos do 

CNMP que tenham pertinência com suas atribuições, em especial as Resoluções CNMP n° 23/2007 

e nº 174/2017. 
  

IV - PROPOSIÇÕES AOS MEMBROS QUE ATUAM COM CVLI, SISTEMA PRISIONAL 

E CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL 

 

IV.1 – DETERMINAR: 

 

 IV.1.1 – que registrem os atendimentos ao público realizados, especificando os 

encaminhamentos adotados; 
 

 IV.1.2 - que fundamentem os despachos de prorrogação das investigações e notícias de fato, 

com a indicação das diligências imprescindíveis; 
 

 IV.1.3 - que verifiquem regularmente se o cartório judicial realiza o registro de mandados de 

prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) do CNJ (artigo 289-A, CPP); 
 

 IV.1.4 – que, especificamente para as promotorias com atuação no controle externo da 

atividade policial, adotem algum tipo de monitoramento para que todos os casos de CVLI gerem IP, 

tal como a requisição, à autoridade policial, do encaminhamento bimestral de relação com todos os 

boletins de ocorrência com o respectivo objeto, inquérito policial correlato, se houver, além de 

cópias dos despachos de indeferimento de instauração de IP nas hipóteses em que não há elementos 

mínimos para apuração do fato criminoso; 
 

 IV.1.5 – que, até que seja implantado sistema eletrônico adequado de acompanhamento dos 

prazos legais e de tramitação de IP e ações penais pela Administração superior, providenciem, em 

suas promotorias, o correspondente controle manual, físico ou eletrônico, de modo que os feitos 

investigativos e persecutórios relativos a CVLI sejam processados de forma eficaz; 
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 IV.1.6 - especificamente para as promotorias com atuação na execução penal, que realizem 

visita mensal aos estabelecimentos penais sob sua responsabilidade, registrando sua presença em 

livro próprio, nos termos da Resolução CNMP nº 56/2010. 
 

IV.2 – RECOMENDAR: 

 

 IV.2.1 - que priorizem as investigações e ações penais em casos de CVLI; 
 

 IV.2.2 - que realizem o monitoramento dos indicadores de criminalidade de sua área de 

atribuição, tal como os dados da Secretaria de Segurança; 

 

 IV.2.3 - que concluam os procedimentos investigatórios ativos instaurados há mais de 3 

(três) anos e evitem a manutenção dos procedimentos investigatórios por longos períodos sem 

conclusão; 
 

 IV.2.4 – que, no âmbito de suas atribuições funcionais, participem das reuniões do Conselho 

Comunitário de Segurança ou colegiado assemelhado; 

 

 IV.2.5 - que, no âmbito de suas atribuições, implementem o banco de dados de identificação 

de perfil genético de que trata o artigo 9º-A da Lei de Execução Penal (LEP); 
 

 IV.2.6 - que adotem, no âmbito de suas atribuições, mecanismos de controle e fiscalização 

das verbas do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), se possível, em atuação conjunta com o 

MPF para atender às necessidades do sistema carcerário local; 

 

 IV.2.7 – que, no âmbito de suas atribuições, procedam ao acompanhamento e à 

implementação da política de trabalho no sistema prisional em Alagoas, se possível em atuação 

conjunta com o MPT; 

 

 IV.2.8 - que envidem esforços, no âmbito de suas atribuições, para o devido preenchimento, 

pela unidade prisional, do Cadastro Nacional do Sistema Penitenciário de que trata a Lei nº 

12.714/2012; 
 

 IV.2.9 - que alimentem e mantenham atualizados os dados de feminicídio no Sistema de 

Cadastro de Feminicídio, que tem por objetivo aprimorar o referido banco de dados do MP, a fim de 

permitir que o CNMP recepcione os dados de modo padronizado e, a partir dessa ação, possa 

produzir informações uniformes sobre o tema; 
  

 IV.2.10 - que especifiquem as providências a serem tomadas pela autoridade policial, 

estabelecendo prazo para cumprimento, de modo a fixar as diretrizes investigativas do 

procedimento inquisitorial, em especial nos casos de CVLI;  
 

 IV.2.11 – especificamente para os membros que atuam no controle externo da atividade 

policial, que diligenciem junto ao órgão competente para que remeta os laudos periciais ao MP ou à 

Polícia Civil em tempo hábil ou que, se for o caso, busque estruturar-se de maneira a cumprir 

adequadamente tal obrigação. 
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V - PROPOSIÇÕES A PROMOTORIAS ESPECÍFICAS 

 

V.1 – DETERMINAR: 

 

 V.1.1 - à 2ª Promotoria de Justiça de Maceió a regularização imediata dos feitos 

extrajudiciais e judiciais com excesso de prazo, especialmente os indicados no correspondente 

relatório de correição, devendo informar as medidas adotadas à Corregedoria-Geral no prazo de 30 

dias; 
 

 V.1.2 - à 9ª Promotoria de Justiça de Maceió a regularização imediata dos feitos 

extrajudiciais e judiciais com excesso de prazo, especialmente os indicados no correspondente 

relatório de correição, devendo informar as medidas adotadas à Corregedoria-Geral no prazo de 30 

dias; 

 

 V.1.3 - à 38ª Promotoria de Justiça de Maceió a regularização imediata dos feitos 

extrajudiciais e judiciais com excesso de prazo, especialmente os indicados no correspondente 

relatório de correição, devendo informar as medidas adotadas à Corregedoria-Geral no prazo de 30 

dias; 
 

 V.1.4 - à 39ª Promotoria de Justiça de Maceió a regularização imediata dos feitos 

extrajudiciais e judiciais com excesso de prazo, especialmente os indicados no correspondente 

relatório de correição, devendo informar as medidas adotadas à Corregedoria-Geral no prazo de 30 

dias; 
 

 V.1.5 - à 51ª Promotoria de Justiça de Maceió a regularização imediata dos feitos 

extrajudiciais e judiciais com excesso de prazo, especialmente os indicados no correspondente 

relatório de correição, devendo informar as medidas adotadas à Corregedoria-Geral no prazo de 30 

dias; 

 

 V.1.6 - à 58ª Promotoria de Justiça de Maceió a regularização imediata dos feitos 

extrajudiciais e judiciais com excesso de prazo, especialmente os indicados no correspondente 

relatório de correição, devendo informar as medidas adotadas à Corregedoria-Geral no prazo de 30 

dias; 

 

 V.1.7 - à 2ª Promotoria de Justiça de Arapiraca a regularização imediata dos feitos 

extrajudiciais e judiciais com excesso de prazo, especialmente os indicados no correspondente 

relatório de correição, devendo informar as medidas adotadas à Corregedoria-Geral no prazo de 30 

dias; 
 

 V.1.8 - à 12ª Promotoria de Justiça de Arapiraca a regularização imediata dos feitos 

extrajudiciais e judiciais com excesso de prazo, especialmente os indicados no correspondente 

relatório de correição, devendo informar as medidas adotadas à Corregedoria-Geral no prazo de 30 

dias. 
 



11 
 

VI - ENCAMINHAMENTOS 

 

 VI.1 - Encaminhem-se, via memorando, à Coordenadoria Disciplinar da CN, para adoção 

das medidas cabíveis, o termo e o relatório de correição referentes às 2ª e 12ª Promotorias de 

Justiça de Arapiraca, haja vista a verificação de procedimentos e processos com excesso de prazo. 

 

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Cabe consignar a total colaboração de todos os integrantes do MPAL para o bom êxito das 

atividades da CN, o que certamente facilitou a coleta e compreensão dos dados e a elaboração do 

presente documento. Todos os membros e servidores dispuseram-se a fornecer as informações 

solicitadas e os meios materiais necessários ao bom desenvolvimento dos serviços.  
 

 A Corregedoria Nacional agradece o apoio dos conselheiros do CNMP que participaram das 

atividades correicionais e a colaboração, empenho e dedicação dos membros auxiliares e servidores 

desta Casa. 
  

 Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. 
 

 

Assinado digitalmente 
RINALDO REIS LIMA 

Corregedor Nacional do Ministério Público 


