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Nova Estatística do MPDFT

Atendendo as exigências da Portaria Normativa 
nº 115/2010, que dispõe sobre regras para con-
trole e acompanhamento dos feitos no MPDFT, 

a Corregedoria-Geral, em conjunto com o DTI, alterou a 
estatística extraída do Sisproweb, que passou a conter 
mais informações. A mudança trouxe três opções de con-
sulta: consulta global do MPDFT, consulta por promotoria 
e consulta por membro, permitindo maior controle na 
identificação de novos feitos que chegam ao órgão e de 
feitos reencaminhados entre promotorias.
Também foi alterado, na página principal da intranet e 
na Minha Intranet, o layout das estatísticas, que serão visualizadas em três tabelas: uma referente à distribuição 
padrão, outra referente ao reencaminhamento de feitos para outras unidades e a última referente ao recebimento de 
reencaminhamento de feitos para outras unidades. Dúvidas em relação à nova estatística poderão ser encaminhadas 
para o e-mail corregedoria@mpdft.mp.br.

Curso de Ingresso e Vitaliciamento – 29º Concurso

Foi encerrado, em 6 de setembro, o Curso de Ingres-
so e Vitaliciamento dos Promotores de Justiça Adjuntos 
que tomaram posse em 25 de maio de 2012, no 29º 
concurso. Promovido pela Escola Superior do MPU, em 
parceria com o MPDFT, o curso abordou disciplinas do 
Direito e de áreas correlatas aplicadas à realidade da 
Instituição. Estiveram presentes ao encerramento, além 
dos Promotores de Justiça Adjuntos, a Corregedora-Ge-
ral, Benis Silva Queiroz Bastos, a Chefe de Gabinete da 
Corregedoria, Lenna Nunes Daher, o Diretor da ESMPU, 
Nicolao Dino, o Promotor de Justiça Antônio Suxberger 
e a Promotora de Justiça Raquel Lopes, responsável pela coordenadoria do curso, em conjunto com o Promotor de 
Justiça Rodrigo Fudoli. O curso prosseguirá em relação aos cinco Promotores de Justiça Adjuntos do 29º concurso 
que ingressaram posteriormente no MPDFT.
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Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público - CNCG 

A Resolução nº 98/2013, aprovada pelo CNMP em 20 de junho de 2013, alterou a Resolução nº 20/2007, referente ao 
controle externo da atividade policial. Assim, o órgão responsável pelas visitas de inspeção deverá elaborar, mediante 
o preenchimento de formulário, relatório com as constatações, ocorrências e eventuais deficiências, irregularidades 
ou ilegalidades, bem como as medidas requisitadas para saná-las. Até o dia 5 do mês seguinte, o relatório deve ser 
enviado à Corregedoria-Geral, que deverá inserir os dados em sistema informatizado a ser criado pelo CNMP. Em 
consonância com as modificações promovidas pelo CNMP, o Conselho Superior do MPDFT aprovou a Resolução nº 
166/2013, alterando o artigo 5º, § 1º, da Resolução nº 121/2011, que passou a estipular a periodicidade mínima 
semestral para as visitas de inspeção, exceto nas delegacias de polícia e estabelecimentos congêneres em que houver 
presos, caso em que as visitas deverão ser mensais.

Nos dias 1º e 2 de agosto, a Corregedora-Geral e a Chefe de Gabinete da Corregedoria estiveram presentes na 87ª 
Reunião Ordinária do CNCG, realizada em São Paulo. Foram discutidos, entre outros temas, o estágio probatório dos 
membros do Ministério Público, a concessão de medidas liminares inaudita altera pars pelo CNMP contra atos das 
Corregedorias em procedimentos disciplinares e os limites da independência funcional em face do dever de atuar. 
Também foi realizada mesa de diálogos com o CNMP, da qual participaram o então Corregedor Nacional, Jeferson 
Luiz Pereira Coelho, e a então Conselheira Cláudia Maria de Freitas Chagas. Brasília sediará a próxima reunião do 
CNCG, que ocorrerá nos dias 26 e 27 de setembro, no Ministério Público Militar, ocasião em que será realizada mesa 
de diálogos com os novos Conselheiros do CNMP.

Acesso ao sistema de ocorrências criminais da Polícia Civil do DF

Resolução nº 98/2013 – CNMP (Controle Externo da Atividade Policial)

Em reunião ocorrida no dia 21 de agosto, na Corregedoria-Geral, o Corregedor da Polícia Civil do DF comuni-
cou a disponibilização do acesso ao sistema de ocorrências criminais, que será viabilizado a todos os membros 
encarregados do controle externo da atividade policial, conforme lista encaminhada pela Corregedoria-Geral. O 
procedimento para acesso ao sistema será oportunamente informado aos membros, com o encaminhamento 
das respectivas senhas.

Por meio da Portaria Normativa nº 260/2013, foi criada, na estrutura da 
Corregedoria-Geral, a Assessoria Especial de Controle de Qualidade de Infor-
mações Institucionais, para auxílio no fornecimento de informações estatísti-
cas a cargo da Corregedoria-Geral. São atribuições da nova Assessoria, entre 
outras, a definição de diretrizes para elaboração dos relatórios estatísticos de 
responsabilidade da Corregedoria-Geral; a criação e o acompanhamento de 
programa de capacitação de servidores responsáveis pela inserção de dados 
no Sisproweb; o fornecimento de informações ao CNMP; a presidência da 
Comissão Gestora das Tabelas Processuais Unificadas do MPDFT; a representação da Corregedoria-Geral perante a 
Comissão Gestora do Sisproweb, o Comitê de Avaliação e Estruturação da Atividade-fim e o Comitê Estratégico de 
Tecnologia da Informação. Para exercer as atribuições do cargo de Assessor, foi designado o Promotor de Justiça 
Fábio Barros de Matos.

Assessoria Especial de Controle de Qualidade de Informações Institucionais


