
 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

CORREGEDORIA 

 
 

PORTARIA Nº 92, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021. 

 

Dispõe sobre parâmetros para a realização das Correições Ordinárias 

com base em "indicadores de resultados" e estabelece outras 

diretrizes. 

 

A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 

1993, 3, e pelo Regimento da Corregedoria do Ministério Público Federal (Resolução nº 100, 

de 3 de novembro de 2009), 

CONSIDERANDO o processo de aprimoramento dos mecanismos de 

informações gerenciais da Instituição, para auxiliar a análise qualitativa dos resultados da 

atuação do Ministério Público Federal - MPF; 

CONSIDERANDO o teor da Carta de Brasília, aprovada no 7º Congresso 

Brasileiro de Gestão, realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, em 22 de 

setembro de 2016, em Brasília-DF, com base na necessidade de aprimorar a atuação do 

Ministério Público visando à sua efetividade e ao seu impacto social; 

CONSIDERANDO a Recomendação CNMP nº 54, de 28 de março de 2017, 

que dispõe sobre a Política Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva do Ministério Público 

Brasileiro; 

CONSIDERANDO, por fim, a importância de se estabelecerem orientações 

gerais para aferição da qualidade da atuação, com a fixação de diretrizes para a realização de 

Correições Ordinárias nas Unidades do MPF; 

RESOLVE: 

Art. 1º Por ocasião das Correições Ordinárias, para a avaliação, orientação e 

fiscalização qualitativas dos Ofícios do Ministério Público Federal, nas esferas extrajudicial e 

judicial, serão considerados, entre outros, os seguintes critérios: 

I) regularidade formal e material dos serviços, conforme os requisitos previstos 

na Constituição Federal, Lei Complementar nº 75/93,e nos atos normativos emanados do 
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Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Superior do Ministério Público 

Federal; 

II) esforço e produtividade da atuação, com base nos relatórios estatísticos 

fornecidos pela Corregedoria; e 

III) qualidade e resolutividade da atuação, conforme as diretrizes gerais da 

Recomendação de Caráter Geral CNMP CN nº 02, de 21 de junho de 2018. 

Art. 2º Para fins de avaliação da regularidade formal e material dos serviços, a 

Corregedoria do MPF e suas Unidades Descentralizadas avaliarão, dentre outros, os seguintes 

critérios: 

I) atuação voltada para garantia do andamento célere e da duração razoável dos 

feitos sob a responsabilidade do Ministério Público, inclusive mediante a interposição de 

recursos e a realização de manifestações orais; 

II) atuação tempestiva e efetiva na condução de procedimentos de investigação 

próprios, bem como a efetiva contribuição para a rápida conclusão de processos judiciais; 

III) respeito aos prazos de conclusão e prorrogação de feitos extrajudiciais, 

movimentação regular e duração da investigação, aferidos por meio de relatórios e 

indicadores elaborados pela Corregedoria do MPF. 

Art. 3º Para fins de avaliação do esforço e da produtividade, a Corregedoria do 

MPF e suas Unidades Descentralizadas considerarão os seguintes movimentos: reuniões 

realizadas, Termos de Ajustamento de Conduta, Recomendações, Acordos de Não Persecução 

Penal, audiências, ações ajuizadas, propostas de transação penal, dentre outros. 

Art. 4º Para fins de avaliação qualitativa da atuação funcional, a Corregedoria 

do MPF e suas Unidades Descentralizadas avaliarão, à luz do princípio da razoabilidade, 

dentre outros, os seguintes critérios: 

I) atuação preventiva e proativa, com a adoção de medidas extrajudiciais e 

judiciais efetivas evitando situações que possam comprometer o resultado profícuo da atuação 

ministerial; 

II) estipulação de metas e prioridades na execução dos serviços finalísticos; 

III) uso de alternativas extrajudiciais para a resolução de conflitos, bem como a 

utilização de instrumentos como Recomendação e Termo de Ajustamento de Conduta, sempre 

que essas medidas forem as mais adequadas; 

Art. 5º Para fins de orientação da atuação criminal, e a partir dos dados 

fornecidos pelos relatórios e painéis estatísticos desenvolvidos pela Corregedoria do MPF, as 

Unidades Descentralizadas avaliarão os Ofícios que preencherem os seguintes critérios: 
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I) estiverem dentro dos 10% (dez por cento) mais baixos índices da Unidade 

Federativa quanto ao critério “resultados em desconformidade com o pedido do MPF”; 

II) apresentarem percentual de prescrição superior a 20% (vinte por cento) do 

total de resultados, independentemente de o ofício se enquadrar no critério anterior. 

§ 1º O parâmetro descrito na alínea "a" deste artigo corresponde à soma dos 

totais de acordos e de condenações, dividida pela soma dos totais de acordos, de condenações, 

de prescrições e de não condenações. 

§ 2º Os ofícios da área criminal com menos de 20 (vinte) resultados por ano 

não serão enquadrados nos critérios descritos acima.  

§ 3º Os ofícios com pendência de cadastramento de resultado no Sistema Único 

devem ser objeto de recomendação específica. 

§ 4º Nas ações judiciais, para fins de avaliação da conformidade do resultado, 

considera-se o pedido do MPF feito na petição inicial. 

§ 5º Os resultados a serem avaliados corresponderão àqueles relativos ao ano 

anterior ao da correição vigente. 

Art. 6º Os membros responsáveis pelos ofícios que se enquadrarem nos 

parâmetros descritos no artigo anterior devem preencher um campo específico do questionário 

de correição intitulado "Indicadores de Atuação – Resultados do Ofício", onde deverão ser 

registrados os esclarecimentos e as informações relevantes a respeito dos resultados 

identificados. 

§1º Caso entendam insuficientes os esclarecimentos e informações 

apresentadas, o Corregedor ou Corregedor Auxiliar deverão expedir recomendação específica 

para que, até a próxima correição, os indicadores de resultados do ofício apresentem números 

mais próximos de uma atuação ministerial profícua. 

§ 2º Em sua recomendação, o Corregedor ou Corregedor Auxiliar poderão 

especificar providências a serem cumpridas e percentuais a serem atingidos, levando em 

consideração, dentre outros fatores, os esclarecimentos apresentados pelo membro 

responsável pelo ofício correicionado, 

as peculiaridades do ofício e da Unidade e os percentuais apresentados pelos 

demais ofícios da Unidade em situação similar. 

§ 3º O não cumprimento injustificado da recomendação de que trata este artigo 

poderá ensejar, por decisão fundamentada do 

Corregedor-Geral do MPF, a instauração de procedimento disciplinar em face 

do membro responsável pelo ofício correicionado. 



 

Art. 7º Os ofícios que se enquadrarem nos parâmetros referidos no artigo 

quinto serão previamente identificados pela Unidade Descentralizada da Corregedoria 

responsável pela correição ordinária e prontamente informados à chefia da Unidade 

Federativa, preferencialmente quando da comunicação sobre a data da realização da correição. 

Parágrafo único. A informação mencionada no caput estará disponível para 

consulta nos relatórios elaborados pela Corregedoria do MPF. 

Art. 8º A chefia da Unidade a ser correicionada deverá cientificar os membros 

responsáveis pelos ofícios que se enquadrarem nos parâmetros descritos no artigo quinto para 

que, dentro do prazo fixado pela Unidade Descentralizada, preencham o campo específico do 

questionário de correição "Indicadores de Atuação – Resultados do Ofício". 

Art. 9º Os resultados são classificados em 5 (cinco) categorias, a saber: 

I – Acordos: abrangem o acordo de não persecução penal homologado; a 

transação penal cumprida; o sursis processual cumprido; e a extinção da punibilidade em 

razão de pagamento de crédito tributário; 

II – Condenados: casos decorrentes de uma sentença condenatória, ainda que 

não sobrevenha condenação do réu em todos os crimes imputados na denúncia, bastando a 

condenação em um crime; 

III – Prescrições: casos em que haja a extinção da punibilidade por prescrição, 

decadência ou perempção com base no art. 107, IV do Código Penal; 

IV – Prejudicados: casos em que fato excepcional leve à extinção da 

punibilidade, especialmente com base no art. 107, do Código Penal, exceto os do inciso IV. 

V – Não condenados: casos não compreendidos nas categorias anteriores, em 

especial a rejeição de denúncia (art. 395 do CPP), absolvição sumária (art. 397 do CPP), e 

absolvição (art. 386 do CPP). 

Parágrafo único. O resultado é aferido individualmente, de modo que se um 

processo tem mais de um réu, terá mais de um resultado. 

Art. 10 A Corregedoria do MPF promoverá as alterações necessárias no 

Sistema Único, para o desenvolvimento de indicadores e critérios objetivos que permitam a 

avaliação, orientação e fiscalização qualitativas dos Ofícios do Ministério Público Federal 

com atuação na área cível, em tutela coletiva ou especializada. 

 

 

 

 



 

Art. 11 A presente Portaria aplica-se às correições ordinárias realizadas a partir 

de janeiro de 2022. 

Publique-se. 

 

ELIZETA MARIA  DE PAIVA RAMOS 

                            

 

 

Republicada por ter saído com incorreções no  DMPF-e, Brasília, DF, 2 set. 2021 Caderno 

Extrajudicial, p. 1. 

 

Este texto não substitui o publicado no DMPF-e, Brasília, DF, 10 set. 2021 Caderno 

Extrajudicial, p. 2. 
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