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A Correição Ordinária de 
2011 foi realizada no pe-
ríodo de 5 de setembro a 

11 de outubro de 2011, abran-
gendo o período de agosto/2010 
a julho/2011.  Analisando os 
dados das Correições Ordinárias 
de 2009, 2010 e 2011, verifica-
-se o crescimento da movimen-
tação processual na ordem de 
14,3%, o que evidencia o au-
mento da demanda pela atuação 
do MPDFT nos últimos anos.

Correição Ordinária de 2011

Uma palavra da Corregedoria-Geral para resumir o ano de 2011: 
RECONHECIMENTO: 1. Ato ou efeito de reconhecer. 2. Declaração, confissão: 
reconhecimento de uma falta. 3. Exame, verificação: reconhecimento de um 

terreno. 4. Gratidão por um benefício recebido. O fim do ano traz reflexões sobre o que 
realizamos nos últimos doze meses e o que pretendemos realizar no período que está 
prestes a se iniciar. Planejamos fazer muito, sonhamos que 365 dias seriam suficientes 
para alcançar nossas metas, mas chegamos ao mês de dezembro com a sensação de que o ano foi curto para 
tantos projetos e que muita coisa não saiu do papel. Mas isso não impede o necessário reconhecimento de 
nossas conquistas e avanços, sem perder de vista que podemos melhorar sempre, afinal este é o momento da 
autocrítica sobre nosso desempenho. Em 2011, a Corregedoria-Geral, nas atividades de correição e outras cor-
relatas, reconheceu seu terreno de atuação, as unidades e as pessoas que integram a instituição. É importante 
reconhecer e conhecer a estrutura física e de pessoal, e as visitas de correição proporcionaram contato direto 
com os membros e servidores que constituem este corpo chamado MPDFT. A Corregedoria-Geral reconheceu 
também a existência de faltas e falhas, mas sempre com enfoque na correção dos desvios e retomada da regu-
laridade do serviço – finalidade primordial deste órgão correicional. Finalizado este ciclo, não podemos deixar 
de expressar nosso sincero RECONHECIMENTO pelo trabalho desempenhado pelos membros e servidores do 
MPDFT. A Correição Ordinária de 2011 demonstrou que temos trabalhado muito, temos trabalhado cada vez 
mais e, principalmente, temos trabalhado bem. É com esse sentimento que nós, integrantes desta instituição, 
precisamos encerrar 2011: reconhecendo nossas limitações e falhas, mas com a certeza de que, a cada ano, 
estamos trabalhando mais e melhor, trilhando o caminho certo para cumprir nossa missão de “promover a Jus-
tiça, a democracia, a cidadania e a dignidade humana, atuando para transformar em realidade os direitos da 
sociedade”.

Benis Silva Queiroz Bastos, Corregedora-Geral do MPDFT
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Os membros da Comissão de Avaliação de Merecimento, 
instituída pela Resolução nº 112, de 10 de junho de 2011, 
do Conselho Superior do MPDFT, vêm realizando reuniões 
periódicas na Corregedoria-Geral para discutir questões 
referentes à aferição da produtividade e presteza, bem 
como frequência e aproveitamento em cursos de aper-
feiçoamento, com o objetivo de elaborar a lista de aces-
so à promoção por merecimento, a ser publicada pelo 
Conselho Superior do MPDFT até o final de março/2012 
(art. 12, II). Estão em fase de definição, entre outros as-
suntos, o percentual de desconto na pontuação para os 
casos de feitos remanescentes e as unidades paradigma 
a serem consideradas na apuração da produtividade.

Compõem a Comissão de Avaliação de Merecimento a 
Corregedora-Geral, Procuradora de Justiça Benis Silva 
Queiroz Bastos (Coordenadora), o Procurador de Justi-
ça Vitor Fernandes Gonçalves, os Promotores de Justiça 
João Menezes Sobrinho e Carlos Alberto Cantarutti, e a 
Promotora de Justiça Adjunta Janaína Laudelina Bizerra. 
Integram ainda a Comissão, na qualidade de suplentes, 
os Procuradores de Justiça Gladaniel Palmeira de Carva-
lho e Tânia Maria Nava Marchewka, os Promotores de 
Justiça Newton Cezar Valcarenghi Teixeira e Lenna Nunes 
Daher, e o Promotor de Justiça Adjunto Marcelo Vilela 
Tannus Filho. 

A Corregedora-Geral do MPDFT, Procuradora de Justiça Benis Silva Queiroz Bastos, foi eleita Vice-Presidente do Con-
selho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União - CNCGMPEU, para a gestão 
2012. A posse ocorreu durante o LXXVIII Encontro do CNCGMPEU, realizado nos dias 24 e 25 de novembro de 2011, 
em Belém-PA, no qual foram discutidos, entre outros temas, a Resolução nº 78 do Conselho Nacional do Ministério 
Público, que trata do cadastro nacional de membros do Ministério Público.

Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados 
e da União 

Promoção por merecimento (Resolução nº 112/2011 – CSMPDFT)

Ao término dos trabalhos de cor-
reição, constatou-se que houve 
significativa diminuição do total 
de feitos externos com data de 
vista ao MPDFT anterior a ju-
lho/2011, bem como dos feitos 
internos com data de vencimen-
to anterior a julho/2011. 
Na Correição, também foi ava-
liada qualitativamente a ativi-
dade funcional dos membros do 
MPDFT, por meio da abordagem 
de questões como a realização 
de controle externo, a participa-
ção em projetos institucionais 
alinhados ao planejamento es-
tratégico da instituição, a elaboração de metas de atuação pelas promotorias de justiça extrajudiciais, entre ou-
tras. O relatório da Correição Ordinária de 2011 está disponível para consulta na página da Corregedoria-Geral 
na intranet.
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