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Projeto padronização de registros de feitos no Sisproweb

Com o objetivo de evitar discrepâncias entre dados estatísticos de unidades referentes à mesma área de atu-
ação, a Corregedoria-Geral vem promovendo encontros para uniformização dos procedimentos para registro 
de feitos no Sisproweb. Dois encontros já foram realizados, o primeiro em fevereiro e o segundo em março, 

que tiveram a presença, respectivamente, dos servidores das promotorias de justiça infracionais e das promotorias 
de violência doméstica. Foram discutidas as rotinas de movimentação processual e esclarecidas dúvidas acerca do 
cadastramento, em especial no que se refere às informações sobre classe, assunto e movimento, para adequação ao 
disposto nas Tabelas Unificadas do Ministério Público. As informações colhidas durante as reuniões serão utilizadas 
na elaboração de manual de orientação para os usuários do Sisproweb.

Tabelas Unificadas do Ministério Público

O Promotor de Justiça Fábio Barros de Matos, Assessor Especial de Qualidade de Informação da Corregedoria-Geral, 
foi nomeado Presidente do Comitê Gestor Nacional das Tabelas Unificadas, vinculado à Comissão de Planejamento 
Estratégico do CNMP, presidida pelo Conselheiro Cláudio Portela. São atribuições do Comitê, entre outras, deliberar 
sobre as propostas de alteração, acréscimo ou supressão de assuntos, movimentos e classes, manter atualizadas as 
tabelas e respectivo sistema gestor, bem como acompanhar a implantação destas em todas as unidades do Ministério 
Público. 
As Tabelas Unificadas, criadas pela Resolução nº 63/2010 do CNMP, têm por objetivo facilitar o fluxo de informações 
entre os diversos ramos, por meio da padronização e uniformização das terminologias utilizadas, permitindo a coleta 
de dados uniformes em nível nacional e de informações estatísticas confiáveis. 
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Resolução nº 74 do Conselho Nacional do Ministério Público 

A Corregedoria-Geral encaminhou ao CNMP, no mês de março, as informações do ano de 2013, referentes à Reso-
lução nº 74, que dispõe sobre o controle de gestão de pessoas, da tecnologia da informação, de gestão estrutural e 
orçamentária do Ministério Público, bem como da atuação funcional de seus membros. Esses dados integram a publi-
cação “MP - Um Retrato”, editada anualmente pelo CNMP, que compila as informações de todos os ramos do Ministé-
rio Público. Para cada área de atuação ministerial, são preenchidas informações extraídas do Sisproweb, cadastradas 
conforme as nomenclaturas de classes e assuntos das Tabelas Unificadas do Ministério Público. A Corregedoria-Geral 
encaminhou os dados referentes aos feitos das promotorias extrajudiciais, infância e juventude, cíveis, criminais, 
execuções penais e eleitorais. 

Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público – CNCGMP

Tomou posse como 1ª Vice-Presidente do CNCGMP a Corre-
gedora-Geral do MPDFT, Procuradora de Justiça Benis Silva 
Queiroz Bastos. A cerimônia de posse ocorreu durante a 90ª 
Reunião Ordinária, realizada em São Paulo nos dias 20 e 21 
de fevereiro. 
Durante o evento foram discutidos temas como a reorga-
nização espacial do Ministério Público, além de assuntos 
diversos abordados na Mesa de Diálogos com o CNMP. A 
próxima reunião do CNCGMP será realizada em Manaus, nos 
dias 29 e 30 de abril.


