
Informativo da Corregedoria
Tome Nota

 Ano 3 | Nº 9Março | 2013

Inspeções preparatórias para a Correição Ordinária

N as últimas Correições Ordinárias, foram identificados alguns erros no registro da movimentação processual 
no Sisproweb, além do cadastramento de classes, assuntos e movimentos em 
desacordo com as Tabelas Unificadas do Ministério Público. Para evitar 

tais equívocos e garantir a confiabilidade dos dados estatísticos do MPDFT, 
serão realizadas, no primeiro semestre de cada ano, inspeções com ênfase 
na orientação dos servidores responsáveis por esses registros. De acordo 
com a Portaria nº 31/2013, da Corregedoria-Geral, serão selecionados ale-
atoriamente feitos externos e internos, para verificação do tipo de feito, 
envolvidos, diligências, vinculação de responsabilização, anexação de peças 
processuais, entre outros dados. Para a realização das inspeções, a Correge-
doria-Geral poderá solicitar o auxílio de servidores do DTI, bem como de inte-
grantes da Comissão Gestora do Sistema de Controle dos Feitos e Requerimentos, ou 
de suas subcomissões. Os Coordenadores Administrativos das unidades inspecionadas serão 
comunicados, com antecedência mínima de dois dias, da realização da inspeção.

Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público

A Corregedora-Geral e a Chefe de Gabinete da Corregedoria participaram, nos dias 7 e 8 de março, da 85ª Reunião 
Ordinária do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério 
Público, realizada em Goiânia. O Corregedor Nacional do Ministério 
Público, Dr. Jeferson Luiz Pereira Coelho, e o Procurador do 
Trabalho Fábio Kosaka apresentaram o Sistema de Cadastro 
de Membros do Ministério Público, com informações sobre 
o treinamento das Corregedorias Gerais e o cronograma 
de inserção dos dados. A Dra. Taís Schilling Ferraz, 
Conselheira Nacional e Presidente da Comissão 
da Infância e Juventude do CNMP, demonstrou o 
andamento das metas da Enasp e o sistema de 
preenchimento eletrônico dos relatórios de inspeção 
referentes às Resoluções nº 67 e 71. Já o Dr. Mário 
Luiz Bonsaglia, Conselheiro Nacional e Presidente da 
Comissão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério 
Público no Sistema Carcerário e no Controle Externo da 
Atividade Policial, apresentou o novo sistema informatizado 
de inserção dos relatórios prisionais. Esses sistemas permitirão 
a elaboração de gráficos e relatórios gerenciais pelos membros 
usuários. Também foi apresentada a nova página do Conselho na 
internet, que pode ser acessada no seguinte endereço: www.cncg.mp.br.
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Resolução nº 91, do CNMP

O Conselho Nacional do Ministério Público, considerando a existência dos domínios “.gov.br”, “.jus.br” e “.leg.br”, 
implantados pelos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, editou a Resolução nº 91, de 29 de janeiro de 2013, 
que estabelece a utilização do domínio “.mp.br” nos sítios eletrônicos do Ministério Público. Os órgãos do Ministério 
Público deverão promover as adaptações necessárias e implantar os endereços dos sítios eletrônicos e demais servi-
ços que utilizem os domínios, no prazo de até 120 dias, redirecionando os endereços para o domínio “.mp.br”.

Campanhas “Conte até 10” e “O que você tem a ver com a corrupção?”

No dia 27 de fevereiro, cerca de 700 estudantes do Gama 
puderam refletir sobre a questão da violência e da cor-
rupção com promotores de justiça, artistas e atletas bra-
silienses. Estiveram presentes ao evento o coordenador 
da campanha “Conte até 10” no Distrito Federal, Promo-
tor de Justiça Daniel Bernoulli e o coordenador do pro-

jeto “O que você tem a ver com a corrupção?” no DF, 
Promotor de Justiça Paulo Vinícius Quintela de Almeida. 
A Corregedoria-Geral prestou apoio logístico ao evento, 
que contou ainda com a participação dos lutadores bra-
silienses Nielsen “Grilo” Nunes e Lúcio Curado, do rapper 
Markão e de membros do MPDFT.


