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Anuário Estatístico de 2012

A Corregedora-Geral apresentou ao Conselho Superior do MPDFT, na sessão realizada no dia 3 de junho, o 
Anuário Estatístico de 2012, com a consolidação dos dados referentes à atuação funcional dos membros do 
MPDFT no período.

O Anuário Estatístico de 2012 trouxe novidades em relação aos anos anteriores, com números detalhados da pro-
dutividade nas diversas áreas de atuação, distinguindo, por natureza, assunto, tipo de movimento e vinculação ao 
segundo grau. Foram utilizados dados extraídos dos relatórios mensais encaminhados ao CNMP, em cumprimento à 
Resolução nº 74, de 19 de julho de 2011, que dispõe sobre a aplicação do controle da atuação funcional dos membros 
do Ministério Público.
O novo modelo permite análise abrangente e comparativa dos dados estatísticos institucionais, para melhor gestão 
da atuação ministerial. O Anuário Estatístico de 2012 foi publicado no Diário Oficial da União e está disponível para 
consulta na página da Corregedoria-Geral na internet e intranet (Corregedoria-Geral/Estatísticas).
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Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público - CNCG 

Nas últimas inspeções e correições, foram constatadas falhas em relação ao registro no Sisproweb das diligências 
determinadas pelos membros nos feitos internos e externos, o que dificulta o controle do prazo estabelecido pelo 
membro requisitante, bem como a extração de relatórios de gestão das diligências vinculadas à unidade. Por essa 
razão, a Corregedoria-Geral expediu a Recomendação nº 01, de 12 de junho de 2013, para que os usuários do Sis-
proweb registrem essas diligências no módulo específico, nos casos de trâmite para o Setor de Diligências, Setor de 
Medidas Alternativas, Psicossocial, Setor de Apoio e outras unidades, bem como nas hipóteses em que a diligência 
seja realizada pela própria secretaria.

Foi realizada, nos dias 2 e 3 de maio, em Florianópolis/SC, a 86ª Reunião Ordinária do CNCG. Na reunião, foram 
abordados os seguintes assuntos:

• Unificação dos procedimentos do estágio probatório (Dr. Jair José Gouvêa Quintas – Corregedor-Geral do Ministé-
rio Público do Estado do Amapá);

• Vitaliciamento: prazo e causas interruptivas/suspensivas (Dr. Renato da Silva Filho – Corregedor-Geral do Ministé-
rio Público do Estado de Pernambuco);

• Requisições ministeriais e convivência interinstitucional entre a eficiência das diligências investigatórias e a harmo-
nia no trato com outros atores do Estado (Dr. Eugênio José Guilherme de Aragão – Corregedor-Geral do Ministério 
Público Federal);

• Unificação dos procedimentos administrativos disciplinares e elaboração de manual prático (Dr. Renato da Silva 
Filho – Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado de Pernambuco).

A Corregedora-Geral do MPDFT, Dra. Benis Silva Queiroz Bastos, apresentou, em conjunto com o Corregedor-Geral 
do Ministério Público do Estado de São Paulo, Dr. Nelson Gonzaga de Oliveira, proposta de alteração do Estatuto do 
CNCG. Esteve presente também à reunião a Chefe de Gabinete da Corregedoria, Promotora de Justiça Lenna Nunes 
Daher.

III Mostra de Tecnologia

Recomendação nº 01/2013 – Corregedoria-Geral

Membros e servidores das áreas de tecnologia da informação, gestão 
e administração do Ministério Público de todo o país se reuniram nos 
dias 10 e 11 de junho, em Recife/PE, para a III Mostra de Tecnologia, 
promovida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, em parce-
ria com o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério 
Público dos Estados e da União. O evento teve por objetivo propor-
cionar a troca de experiências entre os MPs, disseminar boas práti-
cas e apresentar sistemas ou soluções de tecnologia da informação 
bem-sucedidos. Participaram do evento, representando o MPDFT, a 
Chefe de Gabinete da Corregedoria-Geral, Promotora de Justiça Len-
na Nunes Daher, o Promotor de Justiça André Vinícius Espírito Santo de Almeida e os servidores do Departamento de 
Tecnologia da Informação Diana Leite Nunes dos Santos, Luciana Maria de Araújo Freitas e Tiago da Costa Silva. O 
MPDFT apresentou os projetos “Governança de TI na Prática”, criado para compartilhar experiências com a implanta-
ção da governança de TI na instituição, e “Yes we KANBan!”, que mostra as experiências da equipe de manutenção 
de sistemas em dois anos de utilização do Kanban para otimização e controle de suas atividades.


