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I – RELATÓRIO 

 

 A Corregedoria Nacional do Ministério Público tem como principal múnus o controle da 

atuação ministerial de modo a aperfeiçoar a atuação dos membros em áreas essenciais à sociedade, 

bem como a garantir o cumprimento dos deveres transcritos na Constituição Federal, o que inclui a 

verificação do funcionamento e regularidade das atividades desenvolvidas.  

 

 Neste sentido, a Corregedoria Nacional publicou a Portaria CNMP-CN nº 10, de 12/02/2020, 

no Diário Oficial da União do dia 13/02/2020, edição 31, seção 2, página 52, que instaurou o 

procedimento de correição ordinária nos Órgãos de Controle Disciplinar do Ministério Público do 

Estado de Alagoas. 

 

 A execução da correição ocorreu conforme seu planejamento e foi realizada no período de 16 

a 19 de março de 2020 com 2 (dois) membros na equipe correicional: Alessandro Santos de Miranda 

– coordenador de Correições e Inspeções da Corregedoria Nacional e procurador regional do 

Trabalho; e Fabiano Mendes Rocha Pelloso – promotor de justiça do Ministério Público do Distrito 

Federal e Territórios. 

 

 No âmbito da Corregedoria do CNMP, o referido procedimento de correição foi autuado com 

o nº 1.00192/2020-60 para organização dos documentos e acompanhamento das determinações e 

recomendações constantes deste relatório propositivo, cujos anexos compõem-se do termo 

preenchido pela Corregedoria-Geral e pelo relatório da equipe correicional. 

 

 No Ministério Público do Estado de Alagoas, há 2 (dois) promotores de justiça que assessoram 

o corregedor-geral, além de 1 (uma) promotora no cargo de secretária-geral da Corregedoria. Existe 

vinculação do promotor-corregedor aos promotores de justiça não vitaliciados, sendo estes em 

número de 16 (dezesseis).  

 

 Há sistema de arquivo e controle próprio do Órgão Disciplinar e dos procedimentos no 

Sistema SAJ-MP/AL. 

  

 Apurou-se que a Corregedoria-Geral acolheu a recomendação anterior da Corregedoria 

Nacional, quando da correição ordinária nos Órgãos de Controle realizada em abril de 2016, no 

sentido de que o promotor de justiça tenha que, efetivamente, durante o biênio de prova, realizar 

trabalhos de plenário no Tribunal do Júri, o que consta de previsão normativa local. De fato, em 

relação à última turma de membros em estágio probatório, todos realizaram tal atividade nas lotações 

de origem ou mediante designação do procurador-geral de justiça para atuação em sessões na capital. 

 

 Não há, no histórico do MPAL, caso de não vitaliciamento de membro. 

 

 Há previsão normativa de avaliação psicológica ou psiquiátrica dos membros em estágio 

probatório (artigo 1º, § 1º, do Ato Normativo CGMPAL nº 01/2018), dando cumprimento à 

determinação da Corregedoria Nacional em 2016, quando da correição ordinária nos Órgãos de 

Controle Disciplinar. Há, ainda, curso prévio de formação dos membros não vitalícios realizado pela 

Escola Superior do Ministério Público em parceria com a Corregedoria-Geral.  

 

 Importa destacar que 54 (cinquenta e quatro) promotores de justiça estão autorizados a residir 

fora da sede da promotoria, devido ao fato de o Estado ser pequeno e, portanto, as distâncias não 

serem muito grandes. Referido pedido é analisado pelo procurador-geral de justiça, ouvida a 

Corregedoria-Geral. 
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 Em referência às correições e inspeções, são examinados: procedimentos extrajudiciais e 

processos judiciais em trâmite na promotoria de justiça; comparecimento diário à unidade; 

atendimento ao público; moradia na comarca; cumprimento dos prazos processuais; verificação 

qualitativa, por amostragem, das manifestações; comparecimento em reuniões e audiências públicas; 

inspeções nos estabelecimentos penais e policiais; exercício do magistério, dentre outros quesitos. 

Em relação ao Tribunal do Júri, há somente o exame do quantitativo de sessões realizadas pela análise 

das atas ou certidões. 

 

 De outra sorte, é certo que todos os cargos de procurador de justiça foram objeto de inspeção 

em agosto de 2019. Ocorre que referidas correições foram limitadas, 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 entre os 

cargos de promotor e procurador de justiça, quando da realização de novas correições e/ou inspeções 

nas procuradorias de justiça, devem ser levadas a efeito, também, a análise qualitativa dos trabalhos 

produzidos e a adequação do número de processos recebidos.  

 

 Ainda, a Resolução CNMP nº 149, de 26/07/2016, dispõe sobre a obrigatoriedade de 

realização de correições e inspeções no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados e institui 

o Sistema Nacional de Correições e Inspeções (SCI).  

 

 A Corregedoria-Geral do Ministério Público alagoano já elaborou o calendário anual de 

correições previsto no artigo 8º da referida Resolução, tendo-o inserido no SCI. 

 

 A equipe correicional verificou no referido sistema (SCI) que, atualmente, há 48 (quarenta e 

oito) unidades cadastradas como pertencentes à estrutura organizacional do MPAL e que receberão 

visitas correicionais em 2020. Em 2019 foram catalogadas 84 (oitenta e quatro) unidades, incluindo 

a Ouvidoria, 17 (dezessete) procuradorias de justiça e 66 (sessenta e seis) promotorias de justiça. 

 

 Dessa forma, verificou-se que a Corregedoria-Geral alimenta os dados de forma atualizada e 

confiável no Sistema Nacional de Correições e Inspeções (SCI).  

 

 O Sistema Nacional de Informações de Natureza Disciplinar (SNI-ND), normatizado pela 

Resolução CNMP nº 136/2016, deve compreender informações sobre todos os procedimentos de 

natureza disciplinar e correlatos instaurados em desfavor de membros nas diversas unidades do 

Ministério Público, cabendo à Corregedoria-Geral zelar pela correta inserção dos dados (artigo 5º), 

bem como instar os demais órgãos e setores internos a mantê-lo atualizado. 

 

 Em consulta ao citado sistema (SNI-ND), foram verificados o registro de 2 (duas) sindicâncias 

e 3 (três) processos administrativos disciplinares cadastrados como ativos pela Corregedoria-Geral 

do MPAL.  

 

 A Corregedoria-Geral não realizou, no início de 2020, o cadastro no SNI-ND/CNMP de 

procedimentos de investigação prévia (pedido de informação). Limitou-se a cadastrar apenas 

sindicâncias e inquéritos administrativos (processos administrativos disciplinares), com o 

fundamento de que recebeu comunicação da Corregedoria Nacional informando que somente 

deveriam ser realizados os cadastros de procedimentos disciplinares que ensejassem penalidades, 

excluindo, assim, os pedidos de informação. Entretanto, durante a visita correicional a Corregedoria 

procedeu à atualização do sistema, conforme preconizado no artigo 2º, parágrafo único, da Resolução 

CNMP nº 136/2016. 
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 Foi constatado excesso de prazo na tramitação dos 3 (três) inquéritos administrativos ativos, 

o que se justificou devido à tomada de medidas administrativas pelo investigado junto ao CNMP com 

o fim de avocação, o que foi negado liminarmente, estando pendente de julgamento do mérito.  

 

 Registre-se, ainda, que a Resolução CNMP nº 78, de 09/08/2011, instituiu o Sistema de 

Cadastro de Membros do Ministério Público (SCMMP), que compreende informações pessoais e 

funcionais dos promotores, procuradores e das unidades ministeriais. 

 

 O artigo 5º da referida Resolução atribui à Corregedoria-Geral a homologação semestral dos 

dados inseridos no SCMMP. A equipe de correição verificou que a Corregedoria local alimenta 

manualmente os dados do sistema e, na sequência, realiza a homologação. O Setor de Tecnologia da 

Informação e a Diretoria de Gestão de Pessoas cuidam da atualização da movimentação dos membros 

nas entrâncias.  

 

 A dificuldade relatada pela Corregedoria-Geral consiste no fato de ter quer alimentar o sistema 

manualmente, o que resulta em grande trabalho, o qual poderia ser substituído por um sistema 

eficiente e alimentado com informações fornecidas diretamente pelos próprios membros. Logo, 

poderia haver uma forma para que o próprio membro mantenha seu cadastro atualizado no sistema, 

bem como a interoperabilidade entre os sistemas internos de bancos de dados do MPAL. 

 

 Acerca da indicação dos termos e prazos prescricionais em procedimentos disciplinares, para 

cumprir a Resolução CNMP nº 68/2011, verificou-se que as informações são indicadas nas capas dos 

respectivos autos digitais, de forma destacada, nos campos de preenchimento dispostos no próprio 

sistema SAJ-MP/AL para permitir o pronto conhecimento dos dados. 

 

 O controle dos andamentos dos processos disciplinares é realizado manual e diariamente pela 

Secretaria da Corregedoria. 

 

 A respeito do acúmulo do exercício das funções ministeriais com o exercício do magistério, 

nos moldes da Resolução CNMP nº 73/2011, obteve-se a informação de que o fluxo empregado pelo 

Órgão Disciplinar consiste no envio de ofícios aos membros para que informem o exercício da 

docência e, após as respostas, o corregedor-geral informa anualmente à Corregedoria Nacional os 

nomes dos membros que ministram aulas e os casos em que foi autorizado, pela unidade, o exercício 

do magistério fora do município de lotação. Atualmente há 6 (seis) promotores e 1 (um) procurador 

de justiça lecionando, sendo que 1 (um) exerce o magistério fora do município, com autorização do 

procurador-geral de justiça. 

 

 Registre-se que a equipe de correição realizou, por amostragem, a análise de 5 (cinco) 

processos físicos, constatando-se regularidade na tramitação. 

 

 Verificou-se que constam, na capa dos autos, as seguintes informações: número do 

procedimento; sindicado(s); infração disciplinar; possível infração penal; prazos e termos (inicial e 

final) de prescrição. 

 

 Observou-se que a defesa dos sindicados ou é feita pelos próprios ou por advogados. Ao 

questionamento sobre qual é o procedimento adotado em caso de não haver manifestação técnica por 

parte do membro ou de este não ser encontrado, foi respondido que a Associação do Ministério 

Público do Estado de Alagoas patrocina a causa. 

 

 Quanto ao controle externo da atividade policial (Resolução CNMP nº 20/2007), o 

acompanhamento é realizado por meio de planilha editável constando: as delegacias, por município; 

a promotoria e o(s) membro(s) responsáveis e a situação (se o membro encaminhou ou não as 
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informações e se a delegacia está desativada); bem como o registro de procedimentos e processos no 

sistema SAJ-MP/AL, sendo seu cumprimento observado semestralmente, com validação no sistema 

de resoluções. Quando o membro não responde ao questionamento, a Corregedoria-Geral renova o 

ofício cobrando o cumprimento. 

 

 O acompanhamento das interceptações telefônicas (Resolução CNMP nº 36/2009) é realizado 

por intermédio de planilha editável, bem como do registro de processos no sistema SAJ-MP/AL, 

sendo seu cumprimento observado mensalmente, com o preenchimento no sistema (CNMP Ind). O 

promotor encaminha mensalmente os extratos das interceptações realizadas à Corregedoria local que, 

ao receber a informação, procede ao preenchimento manual no sistema. 

 

 Já o acompanhamento das inspeções em estabelecimentos prisionais (Resolução CNMP nº 

56/2010) é realizado por meio de planilha editável, bem como do registro de processos no sistema 

SAJ-MP/AL, sendo seu cumprimento observado trimestralmente, com a validação no sistema SIP-

MP. O próprio promotor de justiça alimenta as informações para que a Corregedoria as valide. Há 10 

(dez) presídios no Estado de Alagoas, sendo 9 (nove) em Maceió e 1 (um) em Girau do Ponciano. 

Todas são fiscalizadas pela 51ª Promotoria de Justiça da Capital, que tem atribuição de execução 

penal em todo o Estado. 

 

 Com relação ao acompanhamento das fiscalizações em unidades de cumprimento de medidas 

socioeducativas de internação e semiliberdade (Resolução CNMP nº 67/2011), é realizado por 

intermédio de planilha editável, bem como do registro de processo no sistema SAJ-MP/AL, sendo 

seu cumprimento observado semestralmente, com a devida validação no sistema de resoluções. O 

Estado de Alagoas possui 8 (oito) unidades de internação, concentradas em Maceió (7) e 1 (uma) em 

Rio Largo. Existem, também, 2 (duas) unidades de semiliberdade. Há 1 (uma) promotoria 

especializada em socioeducativo na capital (12ª Promotoria de Justiça de Maceió) e, em Rio Largo, 

esse acompanhamento é realizado pela 1ª Promotoria da Infância. 

 

 Além disso, há acompanhamento das inspeções dos serviços de acolhimento institucional para 

crianças e adolescentes (Resolução CNMP nº 71/2011) pelas promotorias da infância, por meio de 

planilha editável, bem como do registro de processos no sistema SAJ-MP/AL, sendo seu 

cumprimento observado semestralmente, com a regular validação no sistema de resoluções. Em 

Alagoas, há 24 (vinte e quatro) entidades de acolhimento institucional, das quais 7 (sete) encontram-

se na capital, estando as demais situadas no interior do Estado. 

 

 Há participação da Corregedoria-Geral na construção e na implementação do cumprimento 

do planejamento estratégico e dos planos de atuação da Instituição. Ainda, há participação do Órgão 

Disciplinar nas reuniões periódicas do Comitê do Planejamento Estratégico.  

 

 Também, nos processos de promoção e remoção pelo critério de merecimento, a Corregedoria-

Geral emite relatório observando, como quesitos objetivos, a participação do membro na gestão 

estratégica institucional, bem como sua participação, colaboração ou adesão a programas, projetos ou 

iniciativas estratégicas, nos termos do Ato CSMP nº 02/2018, de 20 de dezembro de 2018.  

 

 Verificou-se, ainda, que a Corregedoria-Geral publica, no Portal da Transparência, a relação 

de membros participantes de conselhos e assemelhados externos à Instituição, conforme determinado 

na Resolução CNMP nº 89/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Ministério 

Público brasileiro. 

 

 Ademais, a equipe correicional verificou que a Corregedoria-Geral alimenta anualmente, no 

sistema de resoluções, a atuação funcional de seus membros, em cumprimento da Resolução CNMP 

nº 74/2011.  
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 Por fim, durante o período da correição, em 17/03/2020, foi publicado o Ato de Demissão PGJ 

nº 1/2020, em desfavor de membro do Ministério Público alagoano, haja vista decisão proferida em 

ação civil pública, não tendo sido provido o recurso especial interposto, operando o trânsito em 

julgado. No caso concreto, houve atuação da Corregedoria-Geral. 

 

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

correição ordinária nos Órgãos de Controle Disciplinar do Ministério Público do Estado de Alagoas, 

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, desenvolva sistema de cadastro de assentos funcionais dos 

membros do Ministério Público, compreendendo informações pessoais e funcionais destes e das 

unidades ministeriais, a ser alimentado diretamente pelos próprios membros e validados pela 

Corregedoria, garantindo a interoperabilidade dessas informações para a formação do banco de dados 

do MPAL; 

 

 II.1.2 - que, no prazo de 120 dias, implemente a interoperabilidade dos sistemas do MPAL 

com o Sistema Nacional de Cadastro de Membros do Ministério Público (SCMMP) por meio do Web 

Service, visando à alimentação dos dados dos assentamentos funcionais e à movimentação na carreira, 

entre outros solicitados pela Resolução CNMP nº 78/2011. 

 

III – PROPOSIÇÕES AO CORREGEDOR-GERAL 

 

III.1 – RECOMENDAR: 

  

 III.1.1 - que, nas inspeções e correições, proceda-se à análise do desempenho do membro do 

Ministério Público nos trabalhos de Plenário do Tribunal do Júri também por meio do exame das atas 

de julgamento, entre outros meios; 

 

 III.1.2 – que, partindo-se da premissa de que o CNMP não estabelece distinção entre os cargos 

de promotor e de procurador de justiça, quando da realização de novas correições e/ou inspeções nas 

procuradorias de justiça, leve a efeito, além do exame da regularidade administrativa dos serviços de 

distribuição e devolução de processos, a análise qualitativa dos trabalhos produzidos e a adequação 

do número de processos recebidos.  

 

IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Cabe consignar a total colaboração dos membros e servidores do Ministério Público do Estado 

de Alagoas para o bom êxito das atividades da Corregedoria Nacional, o que facilitou a coleta e 

compreensão dos dados e a elaboração do presente relatório propositivo. Todos se dispuseram a 

fornecer as informações solicitadas e os meios materiais necessários ao bom desenvolvimento dos 

serviços.  
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A Corregedoria Nacional agradece, também, a inestimável colaboração, o empenho e a 

dedicação dos membros auxiliares e servidores do Conselho Nacional do Ministério Público.  

 

 Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. 

 

 

Assinado digitalmente 

RINALDO REIS LIMA 

Corregedor Nacional do Ministério Público 


