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A sua Excelência Promotora de Justiça da Comarca
 

A sua Excelência Promotor de Justiça da Comarca
 

Assunto: uniformização do cadastramento de informações no Sistema SIMP
 

                                    Senhora Promotora,

                                    Senhor Promotor,
 

                                   Cumprimentando-o(a), encaminho o presente OFÍCIO-CIRCULAR

visando orientar Vossa Excelência sobre a uniformização do cadastramento de informações

no Sistema SIMP/MPMA:
 

I – No tocante às atividades realizadas pelos Membros, judiciais e extrajudiciais, executadas

inclusive em caráter extraordinário, deverão ser cadastradas as informações obedecendo-se as

respectivas categorias da taxonomia (tabela CNMP) referente a cumprimento dos atos

processuais (ordinários, plantões ou decorrente de designação), metas a seu cargo estabelecidas

nos planos, programas e projetos do Ministério Público ou atuação em colaboração com outras

Unidades Ministeriais, a fim de que tal produtividade seja incluída, oportunamente, no Relatório

desta Corregedoria Geral do Ministério Público, para instruir o parecer em pedidos de promoção

dos Membros nos casos de eventual aferição de mérito.
 

II – Quanto às atividades judiciais (ordinárias e extraordinárias) realizados pelos Membros ou de

que tenha participado, orienta-se que sejam anexadas as respectivas peças processuais

confeccionadas assinadas e outros documentos comprobatórios relacionados com a atividade

efetivada (Atas de audiências judiciais ou de sessões do Tribunal do Júri, Portarias de designação

de Mutirão, Portaria de designação para integrar grupo de trabalho dentre outros).
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III – Igualmente, em relação às atividades extrajudiciais (dentre outras as não procedimentais,

desempenhadas por membro do Ministério Público ou na sua unidade administrativa – 

Promotoria de Justiça), que sejam anexados documentos comprobatórios tais como atas de

reuniões e de audiências públicas em procedimentos administrativos, certificados ou de

declarações de participação em eventos, palestras expedidos por organizadores de eventos ou que

tenha organizado, oficinas de capacitação e outros eventos e/ou projetos de interlocução com a

sociedade local, visando atender às disposições do art. 56, do Regimento Interno do CSMP.
 

São Luís, 03 de fevereiro de 2021.

* Assinado eletronicamente

THEMIS MARIA PACHECO DE CARVALHO
Corregedora-geral do Ministério Público

Matrícula 260679
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