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Recomendação nº 01, de 09 de novembro de 2015, da Corregedoria Nacional, do 
Conselho Nacional do Ministério Público

A Corregedoria Nacional do CNMP, por meio da Recomendação  
nº 01, de 09 de novembro de 2015, recomenda que, cons-
tatada a existência de feitos extrajudiciais sem qualquer 

manifestação há mais de seis meses, o fato seja comunicado ao 
órgão de controle interno responsável pela homologação e controle 
dos pedidos de prorrogação e adote providências necessárias para 
que os procedimentos tenham, doravante, regular tramitação.

CNMP apresenta datas de inspeção

O Corregedor Nacional do Ministério Público, Promotor 
de Justiça Cláudio Henrique Portela do Rego, apresentou, 
durante a 20ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), realizada em 27 de outubro de 
2015, o calendário de inspeções para o primeiro semestre 
do ano de 2016.

A Corregedoria-Geral do MPDFT será inspecionada nos 
dias 07 a 11 de março de 2016. No dia 09 de dezembro 
de 2015, inclusive, recebemos visita preparatória, com 

os questionários a serem preenchidos até o momento da 
inspeção. 

As inspeções têm o escopo de verificar o funcionamen-
to dos serviços administrativos e funcionais no Ministério 
Público. Serão checados itens relativos à gestão adminis-
trativa e financeira, à atuação dos membros e ao cum-
primento de determinações legais e das resoluções do 
CNMP.

No dia 30 de novembro, o Procurador de Justiça André 
Vinícius de Almeida ministrou curso sobre peticionamento 
eletrônico por meio do eGab. O treinamento, oferecido 
nos turnos matutino e vespertino, contou com a partici-

pação do servidor Francisco Pinheiro Sampaio Filho, que 
informou sobre o reflexo das inovações no Sisproweb.

O curso abordou aspectos gerais sobre o tema, tais como 
habilitação para utilização do PJe, certificado digital e pra-
zos. Além disso, o Dr. André Vinícius demonstrou a utili-
zação do eGab, ao simular peticionamento eletrônico na 
plataforma de testes.

Serão oferecidas outras ações de capacitação aos mem-
bros e servidores, com a finalidade de sanar as dúvidas 
que tendem a surgir com a implantação do PJE.

A Comissão de Interoperabilidade colocou o endereço 
eletrônico duvidaspje@mpdft.mp.br à disposição dos in-
teressados, para que possam a qualquer tempo sanar dú-
vidas e solicitar a realização de treinamentos. 

Curso PJe
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Treinamento oferecido pela Corregedoria aos chefes de Divisão sobre a nova  
ferramenta do Sisproweb que permite a alteração de nomes vinculados aos  
números de CPF

No dia 12 de novembro de 2015, a Corregedoria-Geral e o DTI realizaram curso para utilização da nova ferramenta 
que viabiliza a correção de nome vinculado ao número de CPF nos registros do Sisproweb. A nova ferramenta do Sis-
proweb agilizará a correção dos bancos de dados do MPDFT e desonerará a Corregedoria-Geral e o DTI, permitindo 
que os Chefes de Divisão de Controle de Feitos alterem diretamente o dado.

O acesso será concedido e controlado pela Corregedoria-Geral, respeitando o limite de dois servidores por unidade. A 
Corregedoria-Geral poderá realizar auditoria nas alterações realizadas, por relatório específico.

Correição Ordinária de 2015

As visitas da Correição Ordinária de 2015 foram realizadas 
entre os dias 31 de agosto e 28 de outubro. Durante o 
ano de 2015, a Corregedoria-Geral se preparou para essa 
atividade, realizando as verificações mensais dos prazos 
processuais (Portaria nº 04/2015-GCG), a coleta de infor-
mações por meio do Questionário Pessoal de Correição e 
a produção e análise de dados estatísticos.  

As verificações mensais resultaram em diminuições ex-
pressivas dos feitos em atraso. Em consequência, durante 
as visitas de correição, o Corregedor e a Chefe de Gabinete 
puderam dialogar de forma mais produtiva com os mem-
bros, compreendendo as dificuldades de cada área de atu-

ação e recebendo sugestões para as próximas correições. 

Durante as visitas houve apresentação do PJe pelo Procu-
rador de Justiça André Vinícius de Almeida e pelo Promo-
tor de Justiça André Cappi, ocasião em que os membros 
puderam conhecer as novas funcionalidades disponíveis.

Neste ano foi possível inovar na auditoria dos registros do 
Sisproweb, com a difusão de conhecimentos e boas prá-
ticas. Com o aumento da equipe da Corregedoria-Geral e 
com o auxílio dos Chefes de Divisão e Controle de Feitos, 
foram realizadas reuniões em todas as unidades para dis-
cutir e evitar erros, bem como receber demandas sobre 
temas a serem normatizados.

Que a mensagem de fé e esperança do Natal renove 
nossas forças para podermos brindar com muita  

alegria o Ano Novo que se aproxima!

São os votos da Corregedoria-Geral do MPDFT.
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