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APRESENTAÇÃO

As correições ordinárias destinam-se a verificar a regularidade do serviço, a 
eficiência, a assiduidade e a pontualidade do membro do Ministério Público 
Federal no exercício de suas funções, e o cumprimento das obrigações legais 
(art. 236 da LC nº 75/1993). Essa verificação é realizada pela Corregedoria, 
não com pretensão punitiva ou repressiva, mas com o propósito de auxiliar o 
membro na gestão do Ofício e organização do seu trabalho, de modo a oferecer 
a prestação do serviço público da forma mais eficiente.

As correições são regulamentadas pelo Regimento da Corregedoria do MPF 
(Resolução nº 100/2009, do Conselho Superior do MPF) e pelo Ato Ordinatório 
CMPF nº 1/2013, e se realizam por meio da análise de informações estatísticas 
produzidas em ferramentas de Business Intelligence (BI), como o Microstrategy, 
que utiliza como fonte de dados o sistema Único; de informações previamente 
prestadas pelos membros mediante formulário eletrônico disponibilizado 
pela Corregedoria no sistema Pérsia; bem como, se necessário, por meio de 
visitas às unidades do MPF, quando são coletadas informações atualizadas e 
adicionais que a Comissão de Correição considere pertinentes.

As correições se modernizaram com a implementação de relatórios e 
dashboards – painéis de indicadores que antecipam as eventuais inconsistências 
e irregularidades nos acervos correicionados. Graças aos esforços da 
Corregedoria em  desenvolver tais ferramentas, tornou-se possível a realização 
de correições virtuais, como a que ocorreu no ano de 2016 em 50 (cinquenta) 
PRMs e, em 2017, na Procuradoria Regional da 4ª Região. Além disso, muitas 
dessas informações estatísticas são de valiosa utilidade para as Câmaras de 
Coordenação e Revisão. 

Em 2018, a Corregedoria deu início a uma nova rotina, cuja perspectiva é 
apoiar os membros na gestão de seus ofícios, bem como de realizar o 
acompanhamento mensal de sua atuação.  

Trata-se do Relatório de Análise Intercorrecional que é enviado aos membros 
todo primeiro dia útil de cada mês e contém os dados estatísticos consolidados em 
relação à média de processos judiciais e extrajudiciais recebidos ou instaurados 
pelos ofícios no último mês; o fluxo de processos judiciais, inquéritos policiais 
e procedimentos extrajudiciais, por unidade; bem como a movimentação dos 
feitos por membro, observando-se as diferentes áreas de atuação.



De posse dessas informações, o membro tem condições de analisar sua 
atuação sob o enfoque de sua produtividade ou do fluxo de processos, inclusive 
de maneira comparativa com os demais membros da unidade da Federação, e 
ainda pode gerenciar melhor seu gabinete, otimizando sua atuação institucional.

O Relatório de Análise Intercorrecional é um instrumento que possibilita, 
além de maior eficiência na prestação do serviço público, maior economia 
para o MPF, visto que diminui a necessidade de visitas presenciais durante a 
Correição Ordinária.

Além disso, o histórico dos Relatórios de Análise Intercorrecional permite 
que, durante as Correições, o Corregedor Auxiliar tenha condições de verificar 
a atuação do membro mês a mês, e não apenas um recorte às vésperas da 
Correição, permitindo uma visão completa de sua atuação.

Nesse contexto, considerando a necessidade de avaliação dos ofícios das 
unidades correicionadas, o presente manual contém instruções sobre os 
procedimentos correicionais a serem adotados por parte dos envolvidos nesse 
processo, ou seja, o corregedor-geral, os corregedores auxiliares, os setores da 
Corregedoria, bem como as cinco Unidades Descentralizadas da Corregedoria 
e os membros que serão correicionados. 

Destaque-se, por fim, que este manual é um documento exclusivamente 
digital, diante da política de gestão ambiental do MPF, além disso, reduz-se o 
custo de produção e facilita o acesso aos modelos de documentos que estão 
linkados a este documento.

Oswaldo José Barbosa Silva

Corregedor-Geral do MPF
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PROPÓSITOS DA CORREIÇÃO

1 PROPÓSITOS DA CORREIÇÃO

A correição ordinária, cujo caráter é preventivo, e não repressivo, destina-se 
à verificação da regularidade do serviço, da eficiência, da assiduidade e da 
pontualidade do membro no exercício de suas funções e do cumprimento de 
suas obrigações legais (art. 236, LC nº 75/1993). Em suma, a Corregedoria 
é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros 
do Ministério Público Federal (art. 63, LC nº 75/1993). Essa avaliação, ainda 
que tenha, por dever legal, o caráter de aferição de cumprimento de deveres 
funcionais, observa os estritos limites da independência funcional.  

Além disso, durante as correições, são levantadas as dificuldades e as 
necessidades de cada unidade e gabinete, com objetivo de apresentar 
sugestões a serem encaminhadas aos órgãos superiores do Ministério Público 
Federal.

A realização das correições ordinárias também tem por finalidade atender 
às disposições da Resolução do Conselho Nacional nº 149, de 26 de julho de 
2016, que em seu art. 1º instituiu a obrigatoriedade de correições periódicas 
no âmbito do Ministério Público da União e dos estados.

Nesse sentido, para o desenvolvimento das atividades correicionais no âmbito 
do MPF, foram editados os seguintes instrumentos normativos:

 • Resolução CSMPF nº 100/2009 – dispõe sobre o Regimento da Corregedoria do 
Ministério Público Federal e, especificamente, regulamenta os procedimentos de 
correições ordinárias e extraordinárias nos arts. 11 a 22;

 • Ato Ordinatório CMPF nº 1/2013 – dispõe sobre o procedimento de correição or-
dinária nas Procuradorias da República nos Estados (PR) e Municípios (PRM) e nas 
Procuradorias Regionais da República (PRR);

 • Ato Ordinatório CMPF nº 7/2017 – dispõe sobre o acompanhamento do estágio 
probatório dos Procuradores da República.
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1.1   CALENDÁRIO

As correições ordinárias devem ocorrer em período não superior a dois anos, 
baseadas em cronograma elaborado para o biênio da gestão, submetido à 
prévia aprovação do CSMPF (§§ 1º e 2º, art. 12, RICMPF).

Eventuais pedidos de alteração deverão conter a justificativa e serão analisados 
pelo corregedor-geral. Se for o caso, será novamente apresentado ao CSMPF, 
além de comunicado à Chefia Administrativa do estado afetado.

O calendário referente ao biênio em curso consta do Anexo I deste Manual.

1.2 ESTRUTURA E COMPETÊNCIAS DA CORREGEDORIA  

Compete ao corregedor-geral, diretamente ou por delegação, realizar as 
correições ordinárias (art. 2º da Resolução CNMP nº 149/2016). Nessa 
atividade, o corregedor-geral contará com o auxílio de membros do MPF, que 
manifestaram interesse em compor a lista de corregedores auxiliares (Ato 
Ordinatório CMPF nº 11/2018).

A Corregedoria do MPF, além do gabinete do corregedor-geral e da 
Secretaria Executiva, possui em sua estrutura cinco Assessorias: a) Assessoria 
Administrativa; b) Assessoria de Comissões; c) Assessoria de Estágio Probatório; 
d) Assessoria Jurídica; e e) Assessoria de Planejamento e Informação.

Com o advento da Resolução nº 123/2011, foram inseridas na  estrutura as 
Unidades Descentralizadas da Corregedoria (UDs), localizadas nas Procuradorias 
Regionais da República, com o objetivo de aprimorar as atividades correicionais 
e aproximar as funções correicionais do membro correicionado.     

Cada Unidade Descentralizada da Corregedoria conta, além do Gabinete de 
Corregedor Auxiliar, com uma Assessoria Administrativa.

As atividades de correição ordinária concentradas, inicialmente, na 
Corregedoria do MPF, puderam ser aprimoradas com a criação das Unidades 
Descentralizadas da Corregedoria, que se tornaram responsáveis pelas 
correições na primeira instância (PRs e PRMs).
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As bases territoriais correspondentes a cada UD estão dispostas no § 2º e 
incisos, art. 4º do Regimento Interno da Corregedoria (RICMPF) – Resolução nº 
100, de 3 de novembro de 2009 – e diferem da organização judiciária.

Unidade Descentralizada Base Territorial

1ª Região DF/ GO/ TO/ MA/ PI/ AM/RR/ AP

2ª Região RJ/ ES/ MG/ BA

3ª Região SP/ MS/ MT/AC/RO

4ª Região RS/ SC/ PR

5ª Região PE/ PB/ AL/ SE/ RN/ CE

CE
RN

PB

PE

AL
SE

BA

MG
ES

RJ

AM

RR

PA MA

PI

TO

GO

DF

AP

AC
RO

MT

MS

SP

PR

SC

RS

UD/CMPF

1ª Região

2ª Região

3ª Região

4ª Região

5ª Região
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À Assessoria de Comissões (Ascom) desta Corregedoria compete planejar, 
executar e acompanhar as atividades das correições ordinárias nas Procuradorias 
Regionais da República, na Procuradoria-Geral da República, nas Câmaras de 
Coordenação e Revisão e na Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos. 
Além disso, cabe prestar suporte às UDs, bem como iniciar e finalizar os 
procedimentos correicionais na primeira instância.

A Assessoria Administrativa é responsável por coordenar, organizar e executar 
as atividades de expediente e de apoio administrativo.

A Assessoria de Estágio Probatório desempenha as atividades inerentes ao 
acompanhamento dos membros do Ministério Público Federal em estágio 
probatório, inclusive mantendo o controle da remessa das manifestações 
bimestrais e das atividades do curso de ingresso e vitaliciamento, coordenado 
pela Escola Superior do Ministério Público da União.

À Assessoria de Planejamento compete, entre outras atribuições, realizar o 
tratamento informacional dos dados disponíveis nos sistemas de informações 
gerenciais existentes no Ministério Público Federal e em outros órgãos 
públicos e a análise estatística; coletar informações de produtividade e dos 
assentamentos funcionais, para subsidiar os processos de promoção por 
merecimento aos cargos da carreira e de designação para substituição de 
subprocurador(a)-geral da República; controlar o cadastro do exercício do 
magistério, de residência fora do local da sede, de interceptações telefônicas e 
telemáticas, de relatórios de visita a estabelecimentos prisionais e outros que 
vierem a ser criados; e planejar, organizar, gerenciar e monitorar os recursos 
orçamentários da Corregedoria do Ministério Público Federal.

Por fim, a Assessoria Jurídica presta assessoramento jurídico ao corregedor-
geral, elaborando minutas de relatórios, de decisões, de despachos, de 
pareceres, de atos normativos, bem como de informações, notas técnicas e 
memórias de reunião. Ademais, realiza pesquisas, inclusive jurisprudenciais.

2 ETAPAS DA CORREIÇÃO

A correição ordinária engloba as seguintes etapas: planejamento, execução e 
acompanhamento, que serão detalhadas a seguir.
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2.1 PLANEJAMENTO

Após a aprovação do calendário de correições pelo Conselho Superior do 
Ministério Público Federal (art. 12, § 2º do RICMPF – Resolução nº 100/2009), 
inicia-se o planejamento da correição em cada uma das unidades da Federação 
(Vide Anexo II).

Uma vez autuado o PGEA, o ato formal que dá início à correição é a publicação 
da Portaria que designa a Comissão de Correição. Em seguida, são comunicados 
a Chefia Administrativa da Unidade correicionada, o Conselho Superior do 
Ministério Público Federal, o órgão local do Poder Judiciário Federal, a Seccional 
da Ordem dos Advogados do Brasil e o público em geral, mediante a publicação 
de editais.

Nessa etapa inicial é realizada a análise e a preparação da logística das 
atividades (transporte, deslocamento, hospedagem, segurança, materiais 
e suporte), sempre com vistas a otimizar os custos e os recursos durante a 
execução da correição.

As Assessorias da Corregedoria são responsáveis por realizar pesquisas 
de custos com passagens aéreas, terrestres ou fluviais; avaliar o tempo de 
deslocamento aos locais a serem correicionados; verificar o fluxo veicular 
e planejar a segurança dos envolvidos; além de preparar o material de uso 
da equipe de correição. E na primeira instância essa incumbência caberá às 
Unidades Descentralizadas.

2.2 EXECUÇÃO

Na data e no horário determinados pelo corregedor-geral para a correição, 
e já escolhidos os ofícios que serão visitados presencialmente, a equipe 
designada deverá comparecer à Unidade, ocasião em que o procurador-chefe 
irá apresentar os servidores que participarão da visita; deverá, ainda, solicitar a 
documentação que será analisada e esclarecer os membros da unidade sobre 
quaisquer dúvidas que surgirem.

Serão avaliadas informações ligadas à atuação finalística dos membros, 
bem como a observância das diretrizes da Corregedoria, das Câmaras de 
Coordenação e Revisão, e do Conselho Nacional do Ministério Público, entre 
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outros aspectos vinculados aos ofícios.

Com as tecnologias já desenvolvidas pela Corregedoria, conforme citado na 
apresentação deste Manual, a regra passa a ser de realização de correições 
remotas, tendo em vista que os relatórios correicionais apresentam o acervo de 
cada ofício em sua integralidade. Desta forma, durante o período correicional, 
os Corregedores Auxiliares poderão fazer a análise da atuação dos membros 
por meio dos relatórios disponibilizados pela Corregedoria e pelo acesso 
remoto, via Sistema Único a todo o acervo processual do ofício, expedindo 
recomendações, caso se façam necessárias.

A definição dos procedimentos a serem verificados tem como base, além 
dos normativos legais, as orientações, os enunciados, as recomendações e as 
resoluções do CNMP, do CSMPF, da PGR e dos órgãos revisionais além das 
diretrizes desta Corregedoria do MPF. 

Os Relatórios de Análise Intercorrecional, por sua vez, subsidiam a decisão dos 
corregedores acerca da imprescindibilidade de visita física, pois apresentam 
elementos precisos sobre a atuação na área judicial e na extrajudicial, além 
de comparativos entre as unidades que compõem a estrutura do MPF em um 
mesmo estado. Definem-se, dessa forma, critérios mais objetivos e equânimes 
a justificar o deslocamento do corregedor em plena era de processos judiciais 
e procedimentos extrajudiciais eletrônicos.

Cumpre ressaltar que os conceitos de correição e visita não podem ser 
confundidos. Todos os ofícios existentes na Unidade são correicionados, pois 
mesmo nas hipóteses em que estejam vagos ou com a designação suspensa 
há controle da destinação do acervo respectivo.

Ademais, ocorre análise antecipada das informações prestadas pelo 
correicionado no Questionário para Correição Ordinária, Relatórios de Feitos 
sob Responsabilidade e do Consolidado por Ofício.  

De outra feita, as visitas restringem-se exclusivamente aos ofícios cujos 
Relatórios de Análise Intercorrecional e Feitos sob Responsabilidade tenham 
apontado alguma incompatibilidade com os normativos do MPF (CSMPF, 
CNMP,  PGR, diretrizes desta Corregedoria, das CCRs e da PFDC) ou prazos 
legais e, ainda, quando tenha sido identificada outra peculiaridade que 
justifique o ônus à Corregedoria.
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3 ATRIBUIÇÕES

As averiguações realizadas durante as correições são executadas pelo corregedor-
geral do MPF e pelos corregedores auxiliares, auxiliados pela Assessoria de 
Comissões e pelas Unidades Descentralizadas (UDs), além do setores das 
unidades  que viabilizam e colaboram com o andamento dos trabalhos.

3.1 CORREGEDOR-GERAL

As atribuições do corregedor-geral extrapolam a esfera correcional e estão 
previstas no rol do art. 3 do RICMPF. Note-se, aliás, que suas atribuições 
institucionais são indelegáveis (§ 2º).

Especificamente às rotinas de correição:

Art. 3º Compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público Federal:

III – realizar, de ofício ou por determinação do Procurador-Geral ou 
do Conselho Superior, correições e sindicâncias, apresentando os 
respectivos relatórios;

IV – elaborar lista de Membros do Ministério Público Federal, no último 
mês do ano, para vigorar por um biênio, facultada a renovação, para o 
exercício de função de correição, sindicância e de acompanhamento de 
estágio probatório;

V – designar, dentre os membros da lista referida no inciso IV, 
Corregedores Auxiliares para comporem as comissões de correição, 
sindicância e de acompanhamento de estágio probatório, bem como 
para coordenarem administrativamente as unidades descentralizadas da 
Corregedoria do Ministério Público Federal, nas Procuradorias Regionais 
da República a que se refere o art. 4.º;

XVI – analisar a estatística semestral de produtividade extrajudicial e 
judicial dos Membros da Instituição, bem como a entrada, a saída e os 
saldos remanescentes de processos e de procedimentos nos gabinetes, 
e, se identificadas situações anormais, adotar medidas necessárias ao 
seu saneamento;
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XXV – fiscalizar o cumprimento das Resoluções do Conselho Superior 
e das Portarias do Procurador-Geral da República, especialmente as 
relacionadas a afastamentos, férias e viagens a serviço, instruindo os 
respectivos pedidos dirigidos ao Conselho Superior ou ao Procurador-
Geral da República;

XXVI – fiscalizar o cumprimento das normas expedidas pelo Conselho 
Nacional do Ministério Público e de providências por ele recomendadas;

3.1.1 CORREIÇÕES  PERANTE A 1ª INSTÂNCIA

A atuação do corregedor-geral em relação às correições na primeira instância 
divide-se em três fases: I – Inaugural, o PGEA de correição ordinária é autuado 
na Corregedoria; II – Executória, os autos são remetidos ao coordenador da 
Unidade Descentralizada para organização dos trabalhos correicionais do 
qual o CG fará parte (orientação, visita, decisões em casos atípicos etc.); III – 
Conclusiva, os autos retornam à Corregedoria do MPF para análise do Relatório 
Geral de Correição Ordinária e finalização efetiva do procedimento.  

A seguir estão descritas as ações do corregedor-geral em cada fase.

 ɶ Fase I – Inaugural

 • Autuar Procedimento de Gestão Administrativa (PGEA) de correição ordinária para 
cada um dos estados, em regra, 45 (quarenta e cinco) dias antes do mês previsto 
no Calendário Geral.

 • Anuir ao período e com a Comissão designada pelo coordenador(a) da Unidade 
Descentralizada da Corregedoria.

 • Assinar e determinar a publicação da Portaria de Correição.
 • Comunicar ao CSMPF acerca do período específico definido para a realização 
dos trabalhos.

 • Determinar o preenchimento do Sistema de Inspeções e Correições do CNMP.
 • Remeter o PGEA de correição e, se for o caso, os respectivos anexos.
 • Observar a agenda com os detalhamentos das atividades necessárias à correição 
presencial, a ser elaborada pela UD.

 • Cadastrar, revisar e autorizar a compra das passagens e o pagamento das diárias no 
sistema SGV;



Corregedoria do MPF - MANUAL DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA

1616

ATRIBUIÇÕES

 • Solicitar à Secretaria Jurídica e de Documentação (Sejud) a suspensão de distri-
buição dos processos ao eventual subprocurador-geral da República que venha a 
compor a Comissão, estritamente nos dias de atuação efetiva pela Corregedoria 
(não necessariamente coincidente com todo o período de correição), incluindo o 
tempo necessário à avaliação remota e prévia dos ofícios. 

ATENÇÃO: Caso o corregedor auxiliar esteja a serviço da Corregedoria e sua atividade, em dia útil, 
restrinja-se a deslocar-se a outro município ou estado para visitar ofício/unidade, haverá a suspensão da 
distribuição.

 • Avaliar os relatórios estatísticos para  definir os ofícios a serem presencialmente 
correicionados.

 ɶ Fase II – Executória

 • Deslocar-se até a Unidade correicionada ou, na impossibilidade, participar remota-
mente, pelos meios tecnológicos disponíveis, das reuniões de correição ordinária.  

 • Visitar os ofícios no Estado, sozinho ou acompanhado de corregedor auxiliar desig-
nado, onde serão observadas as rotinas estabelecidas no Anexo II.

 • Atender o público.
 • Preencher a Ficha de Avaliação do Ofício correicionado/visitado. 
 • Expedir recomendações.
 • Decidir sobre eventuais pedidos de prorrogação de prazo para cumprimento de 
recomendação e/ou analisar as medidas adotadas pelo correicionado.

 • Responder ao pedido de prorrogação em relação aos ofícios que correicionou.
 • Consultar no sistema Único  a situação dos processos e procedimentos obje-
tos de recomendação.

 • Oficiar, diretamente, os correicionados que mantiverem recomendações 
pendentes.

 • Decidir sobre casos controversos dos quais tomou conhecimento ou daqueles tra-
zidos pelo coordenador da Unidade ou corregedor auxiliar.

 • Analisar eventuais pedidos de diligência complementar, de correição extraordinária 
ou de instauração de procedimento disciplinar. Caso a sugestão conste apenas no 
Relatório Geral de Correição Ordinária, sua análise fica postergada para a Fase III.



Corregedoria do MPF - MANUAL DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA

1717

ATRIBUIÇÕES

 ɶ Fase III – Conclusiva

 • Reavaliar a decisão nas hipóteses em que, instado(a) pela UD, o(a) correicionado(a) 
se manifestar e não for acolhida a sua justificativa pelo corregedor auxiliar.

 • Controlar o cumprimento de recomendação nas hipóteses em que, instado pelo 
coordenador da UD/relator da Comissão, o(a) correicionado(a) não comprovar a re-
gularização do acervo.

 • Adotar as providências que entender cabíveis se o correicionado, instado pelo coor-
denador da UD ao cumprimento integral das recomendações, permanecer inerte.

 • Determinar a realização de diligência complementar quando entender imprescindí-
vel à conclusão dos trabalhos.

 • Ratificar/retificar parcial ou integralmente o Relatório Geral de Correição Ordinária  
e enviar os autos  conclusos à Corregedoria.

 • Analisar eventuais elogios e determinar, se for o caso, seu registro no assenta-
mento funcional do membro.

 • Remeter o PGEA da Correição, concluído, à apreciação do CSMPF.
 • Comunicar a conclusão dos trabalhos ao(à) procurador(a)-chefe da Unidade.
 • Dar ciência  ao Termo de Deliberação.
 • Encaminhar para ciência, o Termo de Deliberação ao(à) procurador-chefe, à Unidade 
Descentralizada e ao(à) secretário(a)-geral do MPF, a quem competirá analisar as 
informações ligadas à esfera administrativa.

 • Finalizar e arquivar o PGEA de correição ordinária no sistema Único.

3.1.2 CORREIÇÕES PERANTE A 2ª INSTÂNCIA

Os procedimentos correicionais na 2ª instância adotam as mesmas rotinas 
descritas no tópico 3.1.1, todavia, as atividades ficam centralizadas na 
Corregedoria.

Assim, com relação às correições nas Procuradorias Regionais da República, 
compete ao corregedor-geral: 

 ɶ I – Fase Inaugural

 • Determinar a autuação do Procedimento de Gestão Administrativa (PGEA) de cor-
reição ordinária em cada um dos estados, em regra, 45 (quarenta e cinco dias) 
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antes do mês previsto no Calendário Geral.
 • Definir o período específico da correição ordinária e os membros integrantes da 
Comissão, entre aqueles que compõem a lista de corregedores auxiliares inscritos 
no biênio.

 • Analisar os relatórios de correição, inclusive o Relatório de Análise Intercorrecional, 
com o intuito de identificar os ofícios e a Unidade cuja visita será necessária.

 • Assinar e determinar a publicação da Portaria da Correição.
 • Oficiar o procurador-chefe da Unidade correicionada, comunicando a correição, so-
licitando informações que constam no art. 6º do AO nº 1/2013 – indicadas em 
documento anexo, e pedindo  divulgação.

 • Comunicar o CSMPF acerca do período específico definido para a realização dos 
trabalhos.

 • Determinar o preenchimento do Sistema de Inspeções e Correições do CNMP.
 • Orientar a Assessoria de Comissões acerca da logística da agenda.
 • Aprovar a agenda finalizada.
 • Cadastrar, revisar e autorizar a compra das passagens e o pagamento das diárias no 
sistema SGV.

 • Oficiar o procurador-chefe da Unidade  sobre a realização de correição ordinária.
 • Oficiar os membros da Unidade a fim de comunicar a realização dos trabalhos e de 
definir o prazo para preenchimento do questionário de correição ordinária.

 • Encaminhar ofício de comunicação sobre a realização de correição ordinária e o 
horário de atendimento ao público aos órgãos externos (art. 5º, AO nº 1/2013).

 • Designar os assessores/secretários que prestarão suporte à Comissão.
 • Definir o corregedor auxiliar responsável pela averiguação/visita de cada ofício na 
Unidade Correicionada.

 • Solicitar à Secretaria Jurídica e de Documentação (Sejud) a suspensão de distri-
buição dos processos aos membros da Comissão, estritamente nos dias de atu-
ação pela Corregedoria (não necessariamente coincidente com todo o período de 
correição).

ATENÇÃO: A suspensão de feitos dar-se-á apenas no período de efetivo exercício prestado pelo 
corregedor, incluindo o tempo necessário à avaliação remota dos ofícios. 

 • Comunicar os membros correicionados acerca do dia e da hora da visita.
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 ɶ II – Fase Executória

 • Reunir a Comissão para orientar os trabalhos correicionais.
 • Analisar a documentação pertinente ao ofício a ser correicionado.
 • Assinalar ao corregedor auxiliar a necessidade de que este fixe dia e local para a 
realização de videoconferência ou de procedimento similar por meio tecnológico 
disponível no MPF para contatar o correicionado, ou, havendo necessidade, deslo-
car-se ao ofício/Unidade.

 • Realizar a correição remota, virtual ou presencial nos ofícios.
 • Prestar atendimento ao público.
 • Preencher a Ficha de Avaliação do Ofício.
 • Expedir recomendações.

 ɶ III – Fase Conclusiva

 • Controlar o cumprimento de eventuais recomendações expedidas durante a 
correição.

 • Dar ciência e responder ao membro correicionado acerca do acatamento, ou não, 
do cumprimento da recomendação.

 • Decidir sobre eventuais pedidos de prorrogação de prazo para cumprimento de 
recomendação e/ou analisar as medidas adotadas pelo correicionado.

 • Encaminhar resposta ao pedido de prorrogação.
 • Oficiar o membro correicionado nas hipóteses em que as recomendações expedi-
das não forem cumpridas no prazo determinado.

 • Decidir sobre casos controversos trazidos ao conhecimento por qualquer 
interessado.

 • Decidir sobre a instauração de correição extraordinária ou procedimento disciplinar.
 • Decidir sobre a necessidade de realização de diligência complementar.
 • Analisar o parecer técnico da Coordenadoria Jurídica da unidade correicionada, tão 
logo esteja disponível.

 • Elaborar o Relatório Geral de Correição Ordinária.
 • Encaminhar a versão preliminar do Relatório Geral de Correição Ordinária para ci-
ência da Chefia Administrativa da Unidade.

 • Analisar eventuais pedidos de retificação e, se for o caso, acolher e incluir na ver-
são final do Relatório Geral de Correição Ordinária.
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 • Assinar a versão final do Relatório Geral de Correição Ordinária e disponibilizá-la 
aos demais corregedores para assinatura.

 • Remeter o PGEA de correição ordinária à apreciação do CSMPF.
 • Comunicar a conclusão dos trabalhos correicionais ao(à) procurador(a)-chefe da 
Unidade.

 • Tomar conhecimento do Termo de Deliberação.
 • Comunicar a ciência ao(à) procurador(a)-chefe da Unidade e ao(à) secretário(a)-geral 
do MPF, a quem competirá analisar as informações ligadas à esfera administrativa.

 • Dar ciência à Unidade Descentralizada interessada.
 • Finalizar o PGEA de correição ordinária no sistema Único.

3.2 COORDENADOR DA UD

Ao coordenador da Unidade Descentralizada incumbe, em relação às 
correições ordinárias:

 ɶ I – Fase Inaugural das correições

 • Orientar membros, corregedores auxiliares e servidores.
 • Analisar os relatórios de correição, inclusive o Relatório de Análise Intercorrecional, 
com o intuito de identificar os ofícios e a Unidade cuja visita será necessária.

 • Decidir o período da correição ordinária e os membros integrantes da Comissão, 
entre aqueles que compõem a lista de corregedores auxiliares inscritos no biênio, 
e submeter a decisão à anuência do corregedor-geral.

 • Remeter ofício ao procurador-chefe da Unidade correicionada comunicando a cor-
reição, solicitando informações que constam no art. 6º do AO nº 1/2013 – indica-
das em documento anexo, e pedindo divulgação).

 • Orientar a UD acerca da logística da agenda.
 • Aprovar a agenda finalizada.
 • Cadastrar a solicitação de viagem no sistema SGV.
 • Oficiar o procurador-chefe da unidade da Federação sobre a realização de correição 
ordinária.

 • Oficiar os membros da Unidade Correicionada a fim de comunicar a realização dos tra-
balhos e definir o prazo para o preenchimento do questionário de correição ordinária.
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 • Encaminhar ofício de comunicação sobre a realização de correição ordinária e o 
horário de atendimento ao público aos órgãos externos (art. 5º, AO nº 1/2013).

 • Designar os assessores/secretários que prestarão suporte à Comissão.  
 • Definir o corregedor responsável pela averiguação/visita de cada ofício na Unidade 
Correicionada.

 • Solicitar à respectiva Coordenadoria Jurídica/Subcoordenadoria Jurídica  a suspen-
são de distribuição dos processos aos corregedores auxiliares designados a com-
por a Comissão, estritamente nos dias de atuação pela Corregedoria (não neces-
sariamente coincidente com todo o período de correição).

ATENÇÃO: A suspensão de feitos dar-se-á apenas no período de efetivo exercício prestado pelo 
corregedor, incluindo o tempo necessário à avaliação remota dos ofícios.

 • Comunicar os membros correicionados acerca do dia e da hora da visita.

 ɶ II – Fase Executória da Correição Ordinária

 • Reunir a Comissão para orientar  os trabalhos correicionais.
 • Analisar a documentação pertinente ao ofício a ser correicionado.
 • Assinalar ao corregedor auxiliar a necessidade de que este fixe dia e local para 
a realização de videoconferência ou procedimento similar por meio tecnológico 
disponível no MPF para contatar o correicionado, ou, havendo necessidade, deslo-
car-se ao ofício/Unidade.

 • Realizar a correição remota/física nos ofícios.

ATENÇÃO: A verificação do acervo será realizada por meio dos dashboards e relatórios 
disponibilizados pela Corregedoria, sem prejuízo da análise de outros documentos requisitados 
diretamente ao membro correicionado ou ao pessoal de apoio lotado no ofício por este titularizado. 
 
Caso entenda necessário, o coordenador da Unidade ou mesmo o corregedor auxiliar designado por 
portaria poderá fixar data e horário para o correicionado participar de videoconferência ou outro meio 
para esse fim.

 • Prestar atendimento ao público.
 • Preencher a Ficha de Avaliação do Ofício.
 • Expedir recomendações. 
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 ɶ III – Fase Conclusiva da correição ordinária

 • Controlar o prazo de cumprimento de eventuais recomendações expedidas duran-
te a correição.  

 • Dar ciência e responder ao membro correicionado acerca do acatamento, ou não, 
do cumprimento da recomendação.

 • Decidir sobre eventuais pedidos de prorrogação de prazo para cumprimento de 
recomendação e/ou analisar as medidas adotadas pelo correicionado.

 • Encaminhar resposta ao pedido de prorrogação.
 • Consultar no sistema Único a situação dos processos e procedimentos objetos de 
recomendação.

 • Oficiar o membro correicionado nas hipóteses em que as recomendações expedi-
das não forem cumpridas no prazo determinado.

 • Relatar ao corregedor-geral sobre casos controversos de que venha a ter 
conhecimento.

 • Sugerir ao corregedor-geral a instauração de correição extraordinária ou procedi-
mento disciplinar.

 • Solicitar autorização ao corregedor-geral para a realização de diligência comple-
mentar nas hipóteses em que esta extrapolar o orçamento previamente definido 
à correição no estado.

 • Analisar e submeter à apreciação dos corregedores auxiliares o Parecer Técnico da 
Cojud/Subjur, tão logo esteja disponível.

 • Elaborar o Relatório Geral de Correição Ordinária.
 • Encaminhar a versão preliminar do Relatório Geral de Correição Ordinária à ciência 
da Chefia Administrativa da Unidade.

 • Analisar eventuais pedidos de retificação e, se for o caso, acolher e incluir na ver-
são final do Relatório Geral de Correição Ordinária.

 • Assinar a versão final do Relatório Geral de Correição Ordinária e disponibilizá-la 
aos demais corregedores auxiliares para assinatura.

 • Remeter o PGEA de correição ordinária ao corregedor-geral.
 • Tomar conhecimento do Termo de Deliberação do CSMPF.  

3.3 CORREGEDOR AUXILIAR

O corregedor auxiliar atua por designação do corregedor-geral para realizar 
todos os atos que a este compete. Sua função precípua consiste na verificação 
da regularidade do acervo do ofício correicionado e identificação de fatos 
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alheios à vontade do membro titular que ocasionem prejuízo à execução das 
atividades do Órgão com eficiência e pontualidade.

Com base no art. 18 do RICMPF, na correição, o “corregedor-geral ou os 
corregedores auxiliares deverão, caso necessário, e não sendo hipótese de 
instauração de sindicância ou inquérito, orientar o membro, visando à correção 
de equívocos, erros e omissões porventura detectados”.

Designado por meio de portaria, para compor Comissão de Correição Ordinária 
(art. 2º, Ato Ordinatório CMPF nº 1/2013), caberá ao corregedor auxiliar:

 ɶ I – Fase Inaugural

 • Orientar membros e servidores.
 • Tomar conhecimento dos relatórios de correição, inclusive do Relatório de Análise 
Intercorrecional, que embasaram a dispensa de visita física aos ofícios.

 • Estar disponível durante todo o período da correição ordinária, a fim de realizar os 
atos necessários para a sua execução.

 • Tomar conhecimento da agenda de correição.

 ɶ II – Fase Executória

 • Participar da reunião inicial dos trabalhos correicionais.
 • Analisar a documentação pertinente ao ofício a ser correicionado.
 • Tomar conhecimento acerca do resultado e das peculiaridades da correição ordi-
nária no ano anterior.

 • Realizar videoconferência ou procedimento similar por meio tecnológico disponível 
no MPF para contatar o correicionado ou, havendo necessidade, deslocar-se  para 
visitar ofícios/unidades indicados.

ATENÇÃO: O ressarcimento à Administração Pública de ônus motivado por eventual antecipação ou 
adiamento de voo não justificados no interesse do serviço será  encargo do próprio membro ou servidor.
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 • Cumprir a agenda definida pela UD ou, inexistindo prejuízo aos correicionados inte-
ressados, compatibilizar os horários da visita e comunicar à UD acerca da alteração.

 • Realizar a correição presencial ou remota.
 • Prestar atendimento ao público.
 • Preencher a Ficha de Avaliação do Ofício, no prazo definido pelo coordenador da 
UD.

 • Expedir recomendações.  

 ɶ III – Fase Conclusiva

 • Controlar o prazo de cumprimento de eventuais recomendações expedidas duran-
te a correição.

 • Dar ciência e responder ao membro correicionado acerca do acatamento, ou não, 
do cumprimento de recomendação.

 • Decidir sobre eventuais pedidos de prorrogação de prazo para cumprimento de 
recomendação e/ou analisar as medidas adotadas pelo correicionado.

 • Encaminhar resposta ao pedido de prorrogação em relação ao ofício que 
correicionou.

 • Comunicar à UD sua decisão acerca do acolhimento, ou não, das justificativas pres-
tadas pelo correicionado.

 • Consultar no sistema Único a situação dos processos e procedimentos objetos de 
recomendação.

 • Comunicar ao relator da Comissão ou ao coordenador da UD acerca do não cumpri-
mento de recomendações expedidas.

 • Relatar ao coordenador da UD ou, se for o caso, ao corregedor-geral, casos con-
troversos de que venha a ter conhecimento. O relator da Comissão deverá ter 
conhecimento sobre a ocorrência.

 • Sugerir ao coordenador da UD ou relator da Comissão a realização de diligência 
complementar ou instauração de correição extraordinária.

 • Sugerir ao corregedor-geral a instauração de procedimento disciplinar.
 • Analisar os dados do parecer técnico da Sejud/Cojud/Subjur se lhe for encaminhado.
 • Relatar eventuais ocorrências que devam constar no Relatório Geral de Correição 
Ordinária.

 • Analisar eventuais pedidos de retificação da informação que  constem no Relatório 
Geral de Correição Ordinária.

 • Assinar a versão final do Relatório Geral de Correição Ordinária.
 • Tomar conhecimento do Termo de Deliberação do CSMPF.
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3.4 UNIDADE DESCENTRALIZADA

Com base no calendário correcional do biênio, compete às UDs informar 
à Corregedoria o período específico em que se realizarão os trabalhos e os 
membros que comporão a Comissão de Correição Ordinária, com base na 
definição do coordenador. Nessa fase, deverá ser realizada consulta prévia à 
Secretaria Executiva que verificará a compatibilidade da datas propostas com a 
agenda  do corregedor-geral.

Aprovada a data e autuado o PGEA de correição ordinária, os autos serão 
remetidos à Assessoria de Comissões (Ascom) para a elaboração da Portaria 
de Instauração dos Trabalhos e Designação da Comissão. Uma vez publicada a 
portaria, a UD será responsável pelas atividades descritas a seguir.

3.4.1 ROTINAS ESPECÍFICAS DA UNIDADE 
DESCENTRALIZADA

 ɶ I – Fase Inaugural

 • Expedir os os documentos produzidos pelo coordenador da UD ou corregedor au-
xiliar designado.

 • Juntar, na ordem cronológica, todos os documentos relacionados à correição ordi-
nária ao respectivo PGEA.

 • Avaliar os relatórios de correição, inclusive o Relatório de Análise Intercorrecional, 
com o intuito de assessorar o coordenador da UD e os corregedores auxiliares a 
definirem quais ofícios/unidades serão  visitados.

ATENÇÃO: A análise dos relatórios correicionais que definirão os ofícios a serem visitados coincidirá 
com a de extração e remessa do Relatório de Análise Intercorrecional. Na mesma oportunidade deverão 
ser extraídos pela própria UD os Feitos sob Responsabilidade, a fim de que se possa oportunamente 
apontar ao membro interessado os procedimentos e processos que se encontravam em situação de 
irregularidade, e o Consolidado por Ofício, a ser utilizado pelo corregedor.

 • Extrair o Relatório Feitos sob Responsabilidade na mesma data do Relatório de 
Análise Intercorrecional definida pelo coordenador da UD, ou seja, de mês anterior 
ou do mês vigente ao do período de correição ordinária.

 • Sugerir ao coordenador da UD possíveis datas para a realização do período de 
correição ordinária.
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 • Minutar ofício ao procurador-chefe da unidade da Federação comunicando a correi-
ção, solicitando informações que constem no art. 6º do AO nº 1/2013 – indicadas 
em documento anexo, e pedindo divulgação.

 • Minutar a agenda de correição ordinária e submeter à aprovação do coordenador 
da Unidade.

 • Encaminhar a agenda de correição à Secretaria Executiva, para aprovação em razão 
da agenda do corregedor-geral.

 • Encaminhar ao corregedor e ao gabinete a agenda aprovada.
 • Inserir os pedidos de compra de passagens e de pagamento de diárias no 
sistema SGV.

 • Criar a correição ordinária no sistema Pérsia.
 • Uma vez que o sistema Pérsia carrega os dados de unidades orgânicas, ofícios e 
titulares no momento da criação da correição ordinária, essa ação não deve ser 
realizada com muita antecedência a fim de evitar a desatualização no sistema de-
corrente de eventuais mudanças posteriores na unidade.

 • Conferir a quantidade e titularidade dos ofícios nas unidades da Federação e iden-
tificar os que estão vagos.

 • Vincular, no sistema Pérsia, o corregedor ao ofício a ser correicionado.
 • Minutar ofício de comunicação da correição ao procurador-chefe da unidade 
correicionada.

 •  Minutar  ofício circular que define o prazo para preenchimento do Questionário de 
Correição Ordinária aos membros das unidades correicionadas .

 • Minutar ofício de comunicação sobre a realização de correição ordinária e horário de 
atendimento ao público aos órgãos externos (art. 5º, AO nº 1/2013).

 • Minutar ato formal de designação de servidor para assessorar os corregedores 
durante os trabalhos de correição ordinária.

 • Solicitar, perante a Chefia da Unidade correicionada, apoio material, pessoal e 
logístico.

 • Contatar a Chefia de Gabinete da Unidade Correicionada para agendar local espe-
cífico para a realização da reunião de correição ordinária.

 • Minutar documento à Cojud/Subjur/Sjur requerendo a suspensão da distribuição 
de feitos em favor dos integrantes da Comissão.

ATENÇÃO: A suspensão de feitos dar-se-á apenas no período de efetivo exercício prestado pelo 
corregedor.

 • Conferir se todos os correicionados preencheram o Questionário de Correição 
Ordinária na data estipulada, bem como levar ao conhecimento do coordenador 
da UD ou respectivo corregedor auxiliar eventuais pedidos de prorrogação para 
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o seu preenchimento.  
 • Informar os membros correicionados acerca do dia e da hora da visita.   
 • Registrar na Ficha de Avaliação do Ofício as supostas irregularidades apontadas 
nos relatórios de correição e as eventuais anotações que devam ser conhecidas 
pelo corregedor.

 • Compilar dados relacionados à correição ordinária anterior dando destaque aos 
pontos relevantes que devam ser ressaltados aos integrantes da Comissão.

 • Destacar eventuais anotações de regularização de acervo recomendadas nos tra-
balhos correicionais do ano anterior.

 • Dirimir eventuais dúvidas de membros (corregedores e correicionados) e 
servidores.

 • Auxiliar no atendimento ao público.
 • Auxiliar o corregedor no preenchimento da Ficha de Avaliação do Ofício, se assim 
for solicitado.

 ɶ II – Fase Executória

 • Elaborar ata de reunião entre o corregedor-geral e os correicionados e remeter 
com a maior brevidade possível à Secretaria Executiva. 

 • Auxiliar o corregedor quanto aos prazos de cumprimento de recomendação.
 • Assessorar o corregedor a consultar no sistema Único a situação dos processos e 
procedimentos objetos de recomendação.

 •  Juntar os documentos comprobatórios de recomendação no respectivo anexo do 
PGEA de correição ordinária.

 • Minutar ofício de resposta ao correicionado comunicando o acatamento ou não 
acolhimento do cumprimento.

 • Auxiliar o corregedor na análise dos pedidos de prorrogação de prazo para cumpri-
mento de recomendação.

 • Minutar documento de resposta acerca do pedido de prorrogação.
 • Subsidiar o coordenador da UD ou o presidente da Comissão com informações 
acerca do não cumprimento das recomendações.

 • Minutar ofício ao correicionado que não tenha cumprido integralmente as reco-
mendações expedidas no prazo fixado.  

 • Alterar no sistema Pérsia o status da recomendação, conforme descrito no Manual 
do Sistema para o corregedor.
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 • Minutar certidão de cumprimento de recomendação para cada um dos ofícios.
 • Analisar e submeter à apreciação dos corregedores auxiliares o Parecer Técnico da 
Sejud/Cojud, tão logo esteja disponível.

 • Assessorar o coordenador da UD ou relator da Comissão na elaboração Relatório 
Geral de Correição Ordinária.

 • Minutar ofício de remessa da versão preliminar do Relatório Geral de Correição 
Ordinária à ciência da Chefia Administrativa da Unidade (art. 17, § 1º, AO nº 
1/2013).

 • Acompanhar o prazo previsto para o vencimento de pedido de retificação ou 
complementação.

 • Disponibilizar, vencido o prazo citado na alínea anterior, a versão final do Relatório 
Geral de Correição Ordinária para assinatura dos corregedores auxiliares.

 • Movimentar PGEA à Assessoria de Comissões da Corregedoria. 
 • Tomar conhecimento do Termo de Deliberação e comunicar ao coordenador da 
Unidade e aos corregedores auxiliares a finalização do PGEA de correição ordinária.  

3.4.2 ROTINAS ESPECÍFICAS DA ASSESSORIA DE 
COMISSÕES	(ASCOM)

3.4.2.1 CORREIÇÕES PERANTE A 1ª INSTÂNCIA

 • Orientar corregedores, correicionados e servidores acerca dos trâmites 
correicionais.

 • Juntar, na ordem cronológica, todos os documentos relacionados à correição ordi-
nária ao respectivo PGEA.

 • Contatar o procurador-chefe do estado com o intuito de conferir se foram criadas 
ou extintas Procuradorias da República nos Municípios (PRMs).

 • Minutar o despacho de autuação do PGEA de correição ordinária e a Portaria de 
Correição Ordinária.

 • Comunicar à UD a publicação da portaria.
 • Registrar o número do(s) PGEA(s) em tabela própria para controle interno e  acom-
panhamento das correições ordinárias. 

 • Solicitar informações à Assessoria Administrativa e Assessoria de Estágio 
Probatório relacionadas à vida funcional do membro.
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 • Solicitar informações à Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) sobre afastamentos 
de membros e número de vagas previstas e ocupadas em cada unidade.

 • Minutar memorando de comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público 
Federal (CSMPF).

 • Solicitar à Secretaria de Comunicação (Secom)  ampla divulgação dos trabalhos de 
correição.

 • Preencher os períodos de correição ordinária e incluir cópia do Termo de Deliberação 
no Sistema de Inspeções e Correições do CNMP.

 • Criar anexos correspondentes às PRMs no sistema Único.
 • Juntar documentação relevante da correição ordinária do ano anterior ao PGEA de 
correição vigente.

 • Alimentar o sistema Argus.
 • Movimentar o PGEA à UD responsável pela execução dos trabalhos.
 • Prestar suporte às UDs.
 • Dirimir eventuais dúvidas específicas de membros, servidores, terceirizados e 
cidadãos.

 • Compilar informações, propor soluções sobre relatos específicos que sejam trazi-
dos ao conhecimento da Assessoria e buscar orientação do corregedor-geral.

 • Acompanhar o cumprimento de recomendação expedida durante a correição or-
dinária nas hipóteses em que prorrogação de prazo tiver sido justificadamente 
acolhida ou mesmo quando se tratar de caso peculiar cujo prazo para cumprimen-
to extrapole os 6 (seis) meses previstos para remessa dos autos concluídos à 
Corregedoria.

 • Assessorar, por meio de consulta da situação dos remanescentes no sistema 
Único, o corregedor-geral no cumprimento das recomendações expedidas e indi-
cadas como não cumpridas no Relatório Geral de Correição Ordinária.

 • Minutar ofício nos casos ainda pendentes de cumprimento de recomendação.
 • Comunicar ao corregedor-geral eventual sugestão de instauração de correição ex-
traordinária ou procedimento disciplinar.

 • Assessorar o corregedor-geral na elaboração do despacho de ratificação/retificação 
do Relatório Geral de Correição Ordinária.

 • Remeter os elogios, se houver, à Assessoria competente, para análise e eventual 
registro no assentamento funcional do membro.

 • Encaminhar o PGEA de correição ordinária ao CSMPF.
 • Minutar ofício de comunicação ao procurador-chefe da unidade da Federação.
 • Tomar conhecimento e divulgar à UD o Termo de Deliberação.
 • Comunicar a finalização do procedimento correcional ao secretário-geral para ado-
ção das providências na esfera administrativa.

 • Solicitar à Assessoria de Planejamento e Informação a publicação do Relatório 
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Geral de Correição Ordinária na intranet do MPF.  
 • Finalizar o PGEA no sistema Único.

3.4.2.2 CORREIÇÕES PERANTE A 2ª INSTÂNCIA

 • Juntar, na ordem cronológica, todos os documentos relacionados à correição ordi-
nária ao respectivo PGEA.

 • Alimentar o sistema Argus com os documentos principais.
 • Avaliar os relatórios de correição, inclusive o Relatório de Análise Intercorrecional, 
com o intuito de assessorar o corregedor-geral e os corregedores auxiliares in-
tegrantes da Comissão a definirem em quais ofícios/unidades a visita será 
dispensada.

ATENÇÃO: A análise dos relatórios correicionais que definirão os ofícios a serem visitados coincidirá 
com a de extração e remessa do Relatório de Análise Intercorrecional. Na mesma oportunidade deverão 
ser extraídos pela própria UD os Feitos sob Responsabilidade, a fim de que se possa oportunamente 
apontar ao membro interessado os procedimentos e processos que se encontravam em situação de 
irregularidade, e o Consolidado por Ofício, a ser utilizado pelo corregedor.

 • Extrair o Relatório Feitos sob Responsabilidade na mesma data de extração do 
Relatório de Análise Intercorrecional do mês anterior ou do início do mês de reali-
zação da  correição ordinária.

 • Sugerir ao corregedor-geral possíveis datas para a realização da correição ordinária.
 • Assessorar o corregedor-geral na elaboração do despacho de autuação do PGEA de 
correição ordinária e da Portaria de Correição Ordinária.  

 •  Controlar os PGEAs de correição ordinária. 
 • Solicitar informações relacionadas à vida funcional do membro à Assessoria 
Administrativa.

 • Solicitar informações à SGP sobre afastamentos de membros e números de vagas 
previstas e ocupadas em cada unidade.

 • Minutar ofício ao procurador-chefe da Unidade correicionada comunicando a correi-
ção, solicitando informações que constam no art. 6º do AO nº 1/2013 – indicadas 
em documento anexo, e pedindo divulgação.

 • Minutar  o memorando de comunicação ao Conselho Superior do Ministério Público 
Federal (CSMPF).

 • Solicitar à Secretaria de Comunicação (Secom)  ampla divulgação dos trabalhos.
 • Preencher os períodos de correição ordinária e incluir cópia do Termo de Deliberação 
no Sistema de Inspeções e Correições do CNMP.
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 • Minutar a agenda de correição ordinária e submeter à aprovação do corregedor-ge-
ral ou do presidente da Comissão por ele designado.

 • Encaminhar ao corregedor auxiliar e aos servidores de apoio do gabinete a 
agenda aprovada.

 • Informar à Assessoria de Planejamento e Informação a  agenda para aquisição das 
passagens e solicitação de pagamento de diárias no sistema SGV, se for o caso.

 • Criar a correição ordinária no sistema Pérsia.

Uma vez que o sistema Pérsia carrega os dados de unidades orgânicas, ofícios e titulares no momento da 
criação da correição ordinária, essa ação não deve ser realizada com muita antecedência a fim de evitar a 
desatualização no sistema decorrente de eventuais mudanças posteriores na unidade.

 • Conferir a quantidade e titularidade dos ofícios nas unidades da Federação e iden-
tificar os que estão vagos.

 • Vincular, no sistema Pérsia, o corregedor ao ofício por este a ser correicionado.
 • Minutar  o ofício de comunicação da correição ao procurador-chefe da PRR.
 • Minutar ofício-circular aos membros da Unidade e com o prazo para preenchimen-
to do questionário de correição ordinária.

 • Minutar ofício de comunicação sobre a realização de correição ordinária e o horário 
de atendimento ao público aos órgãos externos (art. 5º, AO nº 1/2013).

 • Elaborar ato formal de designação de servidor para assessorar os corregedores 
durante os trabalhos de correição ordinária.

 • Solicitar ao procurador-chefe da PRR apoio material, pessoal e logístico.
 • Contatar a Chefia de Gabinete da PRR para reservar local específico à realização da 
reunião de correição ordinária.

 • Comunicar à UD o período de correição ordinária e a necessidade de prestar assis-
tência caso algum corregedor venha a se deslocar à unidade.

 • Minutar documento requerendo à Sejud a suspensão da distribuição de feitos em 
favor dos integrantes da Comissão.

ATENÇÃO: A suspensão de feitos dar-se-á apenas no período de efetivo exercício prestado pelo 
corregedor.

 • Conferir se todos os correicionados preencheram o Questionário de Correição 
Ordinária, bem como levar ao conhecimento do corregedor-geral eventuais pedi-
dos de prorrogação para o seu preenchimento.

 • Informar aos membros correicionados acerca do dia e da hora da visita.
 • Lançar na Ficha de Avaliação do Ofício as supostas irregularidades apontadas nos 
relatórios de correição e as eventuais anotações que devam ser conhecidas pelo 
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corregedor.  
 • Compilar dados relacionados à correição ordinária anterior dando destaque aos 
pontos relevantes que devam ser ressaltados aos integrantes da Comissão.

 • Destacar eventuais anotações de regularização de acervo recomendadas nos tra-
balhos correicionais do ano anterior.

Hipóteses em que o acúmulo de procedimentos e/ou processos no acervo não resultou da atuação 
funcional do membro titular ou substituto do ofício, todavia se comprometeram com o corregedor a 
solucionar ou sanear as impontualidades.

 • Dirimir eventuais dúvidas de membros (corregedores e correicionados) e 
servidores.

 • Auxiliar no atendimento ao público.
 • Auxiliar o corregedor no preenchimento da Ficha de Avaliação do Ofício, se assim 
for solicitado.

 • Auxiliar o corregedor quanto aos prazos de cumprimento de recomendação, por 
meio de anexo criado para esse fim específico.

 • Assessorar o corregedor na consulta à situação dos processos e procedimentos 
objetos de recomendação no sistema Único.  

 • Juntar documentos comprobatórios de cumprimento de recomendação no PGEA 
de correição ordinária.

 • Minutar ofício de resposta ao correicionado com a comunicação de acatamento ou 
não acolhimento da manifestação de cumprimento.

 • Auxiliar o corregedor na análise dos pedidos de prorrogação de prazo para cumpri-
mento de recomendação.

 • Minutar documento de resposta acerca do pedido de prorrogação.
 • Informar ao corregedor-geral ou ao presidente da Comissão acerca do não cumpri-
mento de recomendação.   

 • Minutar  ofício ao correicionado que não cumpriu as recomendações expedidas no 
prazo fixado.   

 • Alterar no sistema Pérsia o status da recomendação, conforme descrito no Manual 
do sistema para o corregedor.

 • Minutar certidão de cumprimento da recomendação para cada um dos ofícios.
 • Analisar e submeter à apreciação dos corregedores auxiliares o Parecer Técnico da 
Cojud tão logo esteja disponível.

 • Assessorar o corregedor-geral ou relator da Comissão a elaborar Relatório Geral 
de Correição Ordinária.

 • Encaminhar a versão preliminar do Relatório Geral de Correição Ordinária à ciência 
da Chefia Administrativa da Unidade (art. 17, § 1º do AO nº 1/2013).
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 • Acompanhar o prazo previsto para o vencimento de pedido de retificação ou 
complementação.

 • Disponibilizar, vencido o prazo citado na alínea anterior, a versão final do Relatório 
Geral de Correição Ordinária para assinatura dos corregedores auxiliares.

 • Remeter os elogios à Assessoria competente, se houver, para análise e eventual 
registro no assentamento funcional do membro.

 • Minutar ofício e encaminhar  o PGEA de correição à apreciação do CSMPF.
 • Minutar  ofício de comunicação ao procurador-chefe da PRR.
 • Tomar conhecimento do Termo de Deliberação e comunicar os corregedores.
 • Dar andamento a eventual orientação ou solicitação do CSMPF;
 • Minutar ofícios de comunicação ao procurador-chefe interessado, à Unidade 
Descentralizada e ao secretário-geral para adoção de eventuais providências rela-
cionadas à esfera administrativa.

 • Solicitar à Assessoria de Planejamento e Informação a publicação do Relatório 
Geral de Correição Ordinária.  

 • Finalizar o PGEA de correição ordinária no sistema Único.

3.4.2.3 DAS RECOMENDAÇÕES À EQUIPE

A equipe de correição deverá atuar observando os seguintes aspectos:

 • Preservar a confidencialidade entre os membros da Comissão.
 • Tratar com respeito e urbanidade todos os membros e servidores.
 • Manter  postura observadora e atenta.
 • Ter comportamento compatível com a importância exigida da função.
 • Não emitir juízo de valor sobre quaisquer documentos e/ou situações examinadas, 
focando-se numa análise objetiva e fática.

 • Não transmitir quaisquer informações à imprensa, mesmo de caráter objetivo. 
Essa atribuição é exclusiva do corregedor-geral.

 • Requisitar as cópias de documentos que sejam estritamente necessários, sem pre-
juízo do exame de todos os elementos para o correto preenchimento das fichas de 
avaliação.

 • Cumprir os horários previamente estabelecidos no planejamento da correição.
 • Preencher adequadamente as fichas de avaliação no sistema Pérsia.
 • Comunicar imediatamente à Comissão de Correição qualquer irregularidade 
observada.

 • Elaborar o relatório final das atividades (conforme modelo disponibilizado) a ser 
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entregue com as fichas de avaliação.
 • Organizar todos os documentos obtidos nas unidades correicionadas, esclarecen-
do, na respectiva ficha ou relatório final, o motivo do recolhimento, entregando-os 
ao responsável para digitalização e inclusão dos dados no PGEA eletrônico.

 • Findo o trabalho de correição, preocupar-se em devolver eventuais materiais e/ou 
equipamentos cedidos, e deixar o ambiente nas mesmas condições em que foi 
colocado à disposição das equipes da Corregedoria.

4 DOS ANEXOS

4.1 ANEXO I: CALENDÁRIO GERAL DE CORREIÇÕES 
ORDINÁRIAS

Define o cronograma para realização de correições ordinárias nos Ofícios do 
MPF entre os meses de março a junho e de agosto a novembro de cada ano, 
conforme previsto no art. 12 do RICMPF.

4.2 ANEXO II:

4.2.1 DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A 
CORREIÇÃO NOS OFÍCIOS DO MPF

Critérios a serem utilizados pelos corregedores auxiliares para realização 
de correições ordinárias nos ofícios do MPF, com base nos dados apontados 
pelo Relatório Consolidado do Ofício/Unidade, ou seja, as situações em 
desconformidade com a normatização vigente, e, e ao fim seguem as 
recomendações mais adequadas à hipótese.

4.2.2 DO ACESSO E PREENCHIMENTO DA FICHA DE 
AVALIAÇÃO DO OFÍCIO NO SISTEMA PÉRSIA.

Passo a passo de como acessar a ficha de avaliação do ofício no sistema Pérsia, 
com ilustrações dos itens que a compõe e a forma de preenchê-la via sistema.
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