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CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
AVISO Nº 021/2021–CGMP, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021. 

 

 Avisa aos membros com atribuição na área 
do controle externo da atividade policial e da 
Justiça Militar e Segurança Pública do 
Conselho Nacional do Ministério Público 
disponibiliza nova funcionalidade no Sistema 
de Resolução (função "Voltar”). (EMENTA 
ELABORADA) 

 

O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 37, caput, da Lei Complementar nº 734/93, AVISA aos membros com 

atribuição na área do controle externo da atividade policial e da Justiça Militar que a Comissão 

do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública do Conselho 

Nacional do Ministério Público disponibilizou nova funcionalidade no Sistema de Resolução, 

trata-se da função "Voltar", que será habilitada sempre que o formulário mudar do perfil 

membro para o perfil corregedoria nas ações "Enviar" ou "Solicitar Retificação"; e do perfil 

corregedoria para o perfil membro nas ações "Devolver" ou "Autorizar/Negar 

Retificação". Avisa, ainda, que acesso a funcionalidade dar-se-á por meio da ação "Histórico", 

disponível em ambos os perfis, onde aparecerá, na coluna "Opções" e apenas será possível 

"Voltar" o formulário enquanto o perfil que o recebeu não iniciar a sua tarefa dentro do 

formulário. Avisa, outrossim, que tal funcionalidade está disponível somente no Sistema de 

Resoluções, contemplando todos os formulários da Resolução CNMP nº 20/2007 (controle 

externo da atividade policial) e da Resolução CNMP nº 56/2010 militar (sistema prisional 

militar). 
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