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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 
CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

RESOLUÇÃO Nº 001/2018 - CGMP, DE 11 DE JUNHO DE 2.018 
 

Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGMP/CSMP/CPJ, de 
11/11/2019 

 

Texto compilado Dispõe sobre os procedimentos de vistorias, 
inspeções e correições nas Procuradorias de 
Justiça, Setores ou Equipes Especializadas 

 
O CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, Dr. 

PAULO AFONSO GARRIDO DE PAULA, no uso de suas atribuições legais, especialmente 

considerando o disposto no artigo 17, inciso II, da Lei nº. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, 

nos artigos 42, inciso III, 227 a 236, da Lei Complementar nº. 734, de 28 de novembro de 

1993, todos com a redação dada pela Lei Complementar nº. 1.147, de 08 de setembro de 

2011, a Resolução nº 412-CPJ, de 24 de novembro de 2005, bem como as normas constantes 

na Resolução nº. 149, de 26 de julho de 2016, do Egrégio Conselho Nacional do Ministério 

Público, edita a presente RESOLUÇÃO para a disciplina dos procedimentos de vistorias, 

inspeções e correições nas Procuradorias de Justiça, nos Setores e Equipes Especializadas. 

  

 

CAPITULO I — DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Artigo 1º. Ficam sujeitos às vistorias, inspeções e correições as Procuradorias de Justiça, 

Setores ou Equipes Especializadas e todos os seus integrantes. 

  

Artigo 2º. Considera-se: 

  

I - Vistoria: procedimento de verificação da regularidade do exercício pessoal de cargo ou 

função de Procurador de Justiça; 

  

II - Inspeção: procedimento de verificação da regularidade administrativa dos serviços nas 

Procuradorias de Justiça, no Setor ou nas Equipes Especializadas; 

  

III - Correição ordinária: procedimento periódico destinado à verificação da regularidade 

funcional de Procuradoria de Justiça ou Setor ou Equipe Especializada e verificação do 

desempenho pessoal dos titulares ou ocupantes de cargos de Procuradores de Justiça em 

exercício perante uma daquelas unidades (art. 231, § 1º, LOEMP); 

  

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/atos/001-cgmp%202018compilado.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8625.htm
https://www.al.sp.gov.br/norma?id=14474
https://www.al.sp.gov.br/norma/?id=162129
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/412compilado.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4281/
https://www.al.sp.gov.br/norma/14474
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IV - Correição extraordinária: procedimento de apuração imediata de abusos, erros ou 

omissões que incompatibilizem o membro do Ministério Público, que oficia perante a Segunda 

Instância, para o exercício do cargo ou função, atos que comprometam o prestígio e a 

dignidade da instituição ou descumprimento de deveres funcionais ou procedimentos 

incorretos (art. 232, LOEMP). 

  

Artigo 3º. Os trabalhos de vistorias, inspeções e correições serão realizados pessoalmente 

pelo Corregedor-Geral ou Vice-Corregedor, ou Procuradores de Justiça pelo primeiro 

indicados e aprovados pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça. 

 

Parágrafo único. As vistorias, inspeções e correições serão acompanhadas de comissão 

formada por 3 (três) Procuradores de Justiça, indicados pelo Corregedor-Geral e referendados 

pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça. 

 

  

CAPÍTULO II — DA VISTORIA 

  

Artigo 4º. A vistoria no cargo ou função de Procurador de Justiça será realizada em caráter 

informal e independentemente de prévio aviso, de ofício pelo Corregedor-Geral do Ministério 

Público, ou por provocação do Procurador-Geral de Justiça, Órgão Especial do Colégio de 

Procuradores, do Conselho Superior do Ministério Público ou dos Secretários de Procuradoria 

ou Coordenadores dos Setores ou Equipes Especializadas. 

  

Artigo 5º. Iniciados os trabalhos, o titular do cargo, ou seu ocupante, e o Secretário da 

Procuradoria, ou seu suplente, deverão colocar à disposição da Corregedoria-Geral, os livros, 

pastas, documentos, arquivos de manifestações e procedimentos e processos de qualquer 

natureza de atribuição do Ministério Público que na ocasião forem solicitados. 

  

Artigo 6º. Serão verificados, entre outros deveres legais, o cumprimento das obrigações de 

frequência às reuniões de Procuradorias, Setores e Equipes Especializadas e nas sessões 

de julgamento perante os Tribunais nos quais oficiam, tempestividade, qualidade das 

manifestações processuais e empenho na obtenção da resolução preconizada pelo Ministério 

Público no caso concreto e naquela Instância (art. 44, § 4º e § 5º, LOEMP, e Resolução nº. 

412 – CPJ). 

  

https://www.al.sp.gov.br/norma/14474
https://www.al.sp.gov.br/norma/14474
http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/412compilado.pdf
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Artigo 7º. Finda a vistoria, a Corregedoria-Geral elaborará relatório circunstanciado, 

determinando seu arquivamento em pasta própria, sem prejuízo das providências 

administrativas ou disciplinares. 

 

  

CAPÍTULO III — DA INSPEÇÃO 

  

Artigo 8º. A inspeção será realizada na Procuradoria de Justiça ou nos Setores ou nas 

Equipes Especializadas, notadamente para verificar a regularidade administrativa do sistema 

de distribuição impessoal, imediata e isonômica dos autos, a participação dos seus 

integrantes nas sessões de julgamento perante os Tribunais nos quais oficiam, a regularidade 

da guarda das manifestações processuais, o controle da sua tempestividade, as iniciativas 

tendentes ao estabelecimento de teses institucionais e a avaliação da resolutividade do 

Ministério Público de Segundo Grau na respectiva área de atuação. 

  

§ 1º. Serão colocados à disposição, pelo Secretário da Procuradoria de Justiça ou 

Coordenador do Setor ou Equipe Especializada, e examinados: 

  

I - os registros e assentamentos judiciais de remessa e devolução de autos ao Ministério 

Público; 

  

II - as pastas e livros obrigatórios; 

  

III – o sistema de distribuição de autos; 

  

IV – as escalas de participação dos integrantes nas sessões de julgamento e as 

comprovações de comparecimento; 

  

V – o sistema de guarda das manifestações processuais, especialmente pareceres, razões e 

contrarrazões de recursos; 

  

VI – o controle da tempestividade das manifestações; e, 

  

VII – os autos judiciais que estejam com vista ou carga aberta ao Ministério Público. 
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§ 2º. A visita de inspeção será previamente comunicada ao Secretário ou Coordenador, com 

antecedência mínima de dez (10) dias. 

 

  

CAPÍTULO IV — DAS CORREIÇÕES 

  

Artigo 9º. As correições poderão ser ordinárias ou extraordinárias. 

  

Artigo 10. A correição ordinária será realizada tendo por objetivo verificar a regularidade 

funcional de Procuradoria de Justiça, Setor ou Equipe Especializada e o desempenho pessoal 

dos titulares ou ocupantes de cargos de Procuradores de Justiça em exercício perante uma 

dessas unidades. 

  

§ 1º. A correição ordinária será efetuada pessoalmente pelo Corregedor-Geral do Ministério 

Público ou Vice-Corregedor, observado o disposto no artigo 3º e no parágrafo único da 

presente resolução. 

  

§ 2º. A correição ordinária será comunicada por edital publicado no Diário Oficial, com prazo 

de pelo menos 10 (dez) dias de antecedência de sua realização e seguirá os procedimentos 

definidos nos artigos 16 a 24 da presente Resolução. 

  

§ 3º. A correição ordinária nas Procuradorias de Justiça, nos Setores Especializados e nas 

Equipes Especializadas observará a periodicidade contida no artigo 15. 

  

§ 4º. A correição ordinária poderá se limitar à verificação do desempenho pessoal de parte 

dos cargos ou funções de uma Procuradoria de Justiça, Setor ou Equipe Especializada. 

  

Artigo 11. A qualidade funcional será avaliada inicialmente a partir da análise das peças e 

manifestações processuais. 

  

Parágrafo único. Consideram-se indicadores de qualidade de peças processuais: 

  

a) a elaboração de relatório, no qual são apresentados, de modo sistemático e ainda que 

sucintamente, resumo das intercorrências processuais relevantes e que tenham efeito direto 

ou indireto na análise de mérito e na conclusão do parecer; 
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b) a identificação de todas as questões jurídicas em discussão na causa, incluindo as 

preliminares ou prejudiciais, além do mérito, analisando os fatos e as provas colhidas; e, 

  

c) a apresentação do núcleo da decisão, apontando de forma precisa os motivos pelos quais 

a resolução preconizada pelo Ministério Público deva ser acolhida pelo Tribunal. 

  

Artigo 12. Sendo positiva a avaliação do desempenho, dar-se-á como finda a verificação. 

  

Parágrafo único. Em sendo necessário, será determinada a instauração de procedimento 

amplo de análise da qualidade dos serviços do correicionado, onde serão verificados em 

relação às peças e manifestações processuais: 

  

a) o contexto dos processos onde foram produzidas; 

  

b) as consequências da sua qualidade; 

  

c) os prejuízos causados pela eventual intempestividade; e, 

  

d) o comprometimento da imagem do Ministério Público delas derivado. 

  

Artigo 13. Findo o procedimento amplo de verificação, aplicar-se-á o disposto no artigo 7º. 

  

Artigo 14. Aplicam-se à correição extraordinária, no que couber, as normas estatuídas para 

a correição ordinária. 

  

§ 1º. A correição extraordinária poderá ser comunicada por edital publicado no Diário Oficial. 

  

§ 2º. A critério do Corregedor-Geral, quando as circunstâncias assim o exigirem, poderá ser 

dispensada a prévia publicação do edital. 

  

 

CAPÍTULO V – DO CRONOGRAMA E DA PERIODICIDADE DAS  

CORREIÇÕES ORDINÁRIAS 
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Artigo 15. A Corregedoria-Geral realizará correições ordinárias nas Procuradorias de Justiça, 

Setores ou Equipes Especializadas, anualmente, devendo incluí-las no calendário de 

correições, contemplando pelo menos um terço dos cargos e funções por ano, nos termos do 

artigo 8º, caput, da Resolução CNMP nº 149, de 26 de julho de 2016. 

  

Parágrafo único. Os cargos ou funções que não forem objeto de correições no primeiro ano, 

serão necessariamente incluídos no calendário do segundo ou terceiro ano, de modo que 

todos os cargos sejam correicionados no triênio. 

 

  

CAPÍTULO VI – DO PROCEDIMENTO CORREICIONAL 

  

Artigo 16. Por ordem do Corregedor-Geral, a Secretaria da Corregedoria autuará a 

designação da correição, constando do procedimento: 

  

a) minuta do Edital; 

  

b) relação dos ofícios expedidos; e, 

  

c) cópia reprográfica da ficha funcional dos membros do Ministério Público a serem 

correicionados. 

  

Artigo 17. Do edital constarão as seguintes informações: 

  

I - a Procuradoria de Justiça, Setor ou Equipe Especializada ou o membro do Ministério 

Público sujeito à correição; 

  

II - o dia, hora e local de sua abertura; 

  

III - o local e horário em que serão atendidas as pessoas que tenham eventualmente 

reclamações sobre abusos, erros, omissões ou conduta incompatível dos membros do 

Ministério Público (Art. 227, parágrafo único, LOEMP); 

  

https://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/4281/
https://www.al.sp.gov.br/norma?id=14474
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IV - a convocação do membro do Ministério Público sujeito à correição, bem como o convite 

a todos aqueles que, a qualquer título, estejam em exercício na Procuradoria de Justiça, no 

Setor ou na Equipe Especializada; e, 

  

V – a relação de peças e manifestações que deverão ser individualmente apresentadas e as 

informações que deverão ser prestadas previamente pela Secretaria das Procuradorias ou 

pela Coordenação dos Setores ou Equipes Especializadas. 

  

Parágrafo único. A publicação do Edital deverá ser feita por, pelo menos, três vezes na forma 

do § 2º, do artigo 10 da presente Resolução. 

 

  

CAPÍTULO VII – DA ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS CORREICIONAIS 

  

Artigo 18. Expedir-se-ão ofícios: 

  

I - ao membro do Ministério Público sujeito à correição; 

  

II - ao Procurador de Justiça Secretário da Procuradoria de Justiça ou Coordenador do Setor 

ou Equipe Especializada, cientificando-o da realização da correição, a fim de que forneça todo 

material necessário para os trabalhos correcionais; e, 

  

III – à Procuradoria-Geral de Justiça, ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores de 

Justiça, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Ouvidoria. 

  

Artigo 19. O Secretário da Procuradoria de Justiça, ou o Coordenador do Setor ou Equipe 

Especializada, deve: 

  

I - dar ampla publicidade ao Edital da correição, afixando-o em locais apropriados da 

Procuradoria de Justiça, do Setor ou Equipe Especializada; 

  

II - apresentar ao Corregedor-Geral, no ato de abertura da correição, relação completa dos 

membros do Ministério Público que, a qualquer título, estejam em exercício na Procuradoria 

de Justiça, no Setor ou na Equipe Especializada, bem como dos estagiários e auxiliares neles 

lotados; 
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III - colocar à disposição do Corregedor-Geral, na abertura dos trabalhos correcionais, 

processos judiciais, peças processuais, arquivos digitais, livros, pastas e documentos 

requisitados para exame e visto; 

  

IV – providenciar local adequado para a realização dos trabalhos correicionais. 

  

 

CAPÍTULO VIII – DOS TRABALHOS CORREICIONAIS 

  

Artigo 20. A instalação dos trabalhos será efetuada, no local e horário designados, pelo 

Corregedor-Geral ou Vice-Corregedor do Ministério Público. 

  

Artigo 21. Serão objeto de exame: 

  

I – os registros e assentamentos de recebimento e devolução de autos ao Ministério Público; 

  

II – as pastas, livros e documentos obrigatórios; 

  

III – o sistema de distribuição de autos; 

  

IV – a escala de participação de integrantes nas sessões de julgamento perante os Tribunais 

nos quais oficiam; 

  

V – o registro das atas e controle de frequência nas reuniões de Procuradoria, Setor ou 

Equipe; 

  

VI – o sistema de guarda das manifestações processuais e dos recursos manejados; 

  

VII – o controle da tempestividade das manifestações e dos recursos manejados; 

  

VIII – as manifestações e peças processuais de responsabilidade de cada um dos 

correicionados, observado o disposto no artigo 11 e seu parágrafo único da presente 

Resolução; e, 
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IX – os autos judiciais que estejam com vista ou carga aberta ao Ministério Público. 

  

Artigo 22. Concluída a correição, serão elaborados termo respectivo e relatórios 

administrativo e pessoal, com as necessárias identificações, constatações e avaliações, na 

forma dos artigos 6º e 8º desta Resolução. 

  

Parágrafo único. O relatório pessoal será entregue em caráter sigiloso. 

  

Artigo 23. Do relatório administrativo constarão as recomendações necessárias para a 

adequação dos serviços da Secretaria ou da Coordenadoria. 

  

Artigo 24. Na hipótese de constatação de infração de dever funcional, o Corregedor-Geral 

determinará a instauração de procedimento adequado, bem como ordenará as diligências 

necessárias à sua instrução. 

 

  

CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Artigo 25. A correição poderá ser suspensa ou interrompida por motivo justificável, lavrando-

se a ata respectiva. 

  

Artigo 26. Cópia do relatório da inspeção, da vistoria ou correição será encaminhada ao 

membro do Ministério Público interessado e ao Órgão Especial do Colégio de Procuradores 

de Justiça, este nos termos do artigo 42, inciso III, da Lei Orgânica do Ministério Público. 

  

Artigo 27. Sempre que necessário, o Corregedor-Geral transmitirá aos demais Órgãos da 

Administração Superior do Ministério Público sugestões para o aprimoramento dos serviços, 

resultantes das apurações obtidas em inspeções, vistorias e correições. 

  

Artigo 28. A ausência do membro do Ministério Público deverá ser justificada em até cinco 

dias contados da realização da correição, inspeção ou vistoria. 

  

Parágrafo único. A circunstância do membro do Ministério Público sujeito à correição, 

inspeção ou vistoria estar no gozo de férias ou licença não impedirá a realização do ato. 

  

https://www.al.sp.gov.br/norma?id=14474
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Artigo 29. As inovações instituídas pela presente Resolução não alteram ou suprimem 

assentamentos já lançados em aferição do desempenho dos membros do Ministério Público. 

  

Artigo 30. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  
 
 
PAULO AFONSO GARRIDO DE PAULA 
Corregedor-Geral do Ministério Público 
  
 

 

 

Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.128, n.107, p.70, de 13 de Junho de 2018. 

 
 

https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=/2018/executivo%2520secao%2520i/junho/13/pag_0070_e53f77223204953f98f0177062b442a7.pdf&pagina=70&data=13/06/2018&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100070

