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RESOLUÇÃO Nº 22, DE 9 DE MARÇO DE 2022
 

Altera a Resolução nº 101, de 17 de dezembro de 2020,
para suprimir o inciso XI do art. 3º e acrescentar o
parágrafo único ao art. 7º.

 

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições previstas no artigo 26, XIV, da Lei Complementar estadual nº 11, de 18 de janeiro de
1996, reunido em sessão virtual e extraordinária, realizada em 9 de março de 2022:

CONSIDERANDO as informações carreadas aos autos registrados no SEI sob o nº
19.09.01974.0002502/2022-91;

CONSIDERANDO proposta de alteração encaminhada pela Corregedora-Geral do Ministério
Público, em conformidade com o artigo 29, IX, da Lei Complementar estadual nº 11, de 18 de
janeiro de 1996;

CONSIDERANDO o teor da Recomendação de Caráter Geral CNMP-CN nº 1, de 15 de março de
2018, que dispõe sobre o estágio probatório dos membros do Ministério Público brasileiro e
estabelece outras diretrizes;

CONSIDERANDO a necessidade de esclarecer que o serviço de acompanhamento psicológico
oferecido por parte da Corregedoria Geral do Ministério Público não consiste em requisito de
avaliação no processo de confirmação na carreira;

RESOLVE:

Art. 1º O art. 3º da Resolução n. 101, de 17 de dezembro de 2020, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 3º Serão observados os seguintes requisitos e princípios para a confirmação na
carreira:

I - idoneidade moral, no âmbito pessoal, profissional e familiar, revelada por meio de
condutas públicas e privadas compatíveis com a dignidade do cargo e que não exponham a
imagem do Ministério Público ou gerem desconfiança no cidadão;

II - zelo funcional, tido como dedicação e retidão no cumprimento dos deveres e funções do
cargo;

III - eficiência, efetividade, pontualidade e assiduidade no desempenho de suas funções;

IV - capacidade de resolução humanizada dos conflitos e controvérsias;

V - disciplina;

VI - qualidade técnico-jurídica, proatividade, bom senso e segurança na tomada de decisões,
bem como nas manifestações processuais;

VII - capacidade de gestão administrativa e funcional nos órgãos ou unidades de atuação do
Ministério Público, com efetiva contribuição para a melhoria dos serviços,
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VIII - disposição e iniciativa para atuar em rede, de forma integrada e cooperativa no âmbito
do Ministério Público e de demais órgãos ou instituições de defesa de interesses sociais;

IX - inteligência emocional, aferida pela postura equilibrada que revele gentileza, paciência e
temperança no trato com as pessoas, bem como amor e respeito aos valores e
compromissos institucionais do Ministério Público:

X - vocação para o exercício das funções judiciais e extrajudiciais do Ministério Público,
aferida pelo comprometimento e pelas iniciativas;

XI -  integração comunitária no que estiver afeto às atribuições do cargo, aferida, inclusive,
pela residência na comarca ou na respectiva localidade, com atuação adequada e eficiente
no atendimento ao público;

XII - empenho e dedicação ao aperfeiçoamento funcional periódico e multidisciplinar, aferidos
através da frequência a cursos realizados pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional (CEAF).

§ 1º Os requisitos de que trata este artigo serão apreciados, através dos relatórios de
atividades funcionais, visitas de inspeção e correições realizadas pela Corregedoria Geral a
qualquer tempo, inspeções permanentes encaminhadas pelos Procuradores de Justiça,
exames de trabalhos e de avaliações psicológicas e psiquiátricas de adaptação ao cargo.

§ 2º Não serão computados para fins de vitaliciamento os períodos de férias e licenças do
membro do Ministério Público em estágio probatório, além dos afastamentos, salvo os de
interesse institucional.

§ 3º Na análise do atendimento dos requisitos e princípios narrados neste artigo serão
levados em consideração as condições materiais, estruturais e de apoio técnico-
administrativo disponíveis para o exercício das atividades funcionais aos membros do
Ministério Público em estágio probatório, bem como o volume de demandas, procedimentos
e atividades judiciais e extrajudiciais dos órgãos de atuação.” (NR)

Art. 2º O art. 7º da Resolução n. 101, de 17 de dezembro de 2020, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 7º Durante o biênio a que se refere o artigo 1º deste Regulamento, a atuação do
membro do Ministério Público, será acompanhada e avaliada pela Corregedoria Geral
através de:

I - análise dos trabalhos jurídicos e das peças elaboradas nos processos judiciais e nos
procedimentos extrajudiciais, de acordo com o quanto regulamentado pela Corregedoria
Geral em Ato próprio:

II - correições:

III - visitas de inspeção;

IV - inspeções:

V - inspeções permanentes;
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VI - acompanhamento psicológico/psiquiátrico;

VII - outros instrumentos legais e administrativos.

Parágrafo único. O acompanhamento psicológico/psiquiátrico disposto no inciso VI configura-
se, exclusivamente, em apoio e suporte psicológico dado ao membro em estágio probatório,
através de projeto específico neste sentido, de âmbito interno da Corregedoria Geral, sem
qualquer caráter avaliativo durante o estágio probatório ou o processo de confirmação na
carreira, garantindo-se o devido sigilo.” (NR)

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

PAULO MARCELO DE SANTANA COSTA

Procurador-Geral de Justiça em exercício

Presidente do Conselho Superior do Ministério Público da Bahia em exercício
 

 

CLEONICE DE SOUZA LIMA

Corregedora-Geral do Ministério Público

 

Conselheiros: Zuval Gonçalves Ferreira, Rita Maria Silva Rodrigues, Maria das Graças Souza e
Silva, Sara Mandra Moraes Rusciolelli Souza, Antônio Carlos Oliveira Carvalho, Margareth
Pinheiro de Souza, Silvana Oliveira Almeida, Paulo Gomes Júnior e Luiz Eugênio Fonseca
Miranda.


