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RECOMENDAÇÃO CGMP-CE N' 05, DE 12 de abril de 2019 

Dispõe sobre recomendação de caráter geral 
aos membros do Ministério Público para que 
evitem elaborar cotas e despachos 
manuscritos em procedimentos extrajudiciais e 
processos judiciais físicos. 

A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
CEARÁ, em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, inciso IV, 
da Lei Federal n.° 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, e pelo artigo 58, inciso IV, da Lei 
Complementar Estadual n.° 72/2008, e 

CONSIDERANDO que a Corregedoria-Geral do Ministério Público é órgão orientador 
das atividades dos membros da Instituição; 

CONSIDERANDO que o eg. Conselho Superior do Ministério Público na 13a Sessão 
Ordinária, realizada aos 08 de abril de 2019, à unanimidade dos votantes, acompanhou o voto 
do relator, pelo cumprimento do dever funcional e homologação da promoção de arquivamento 
de procedimento extrajudicial, no entanto, com a sugestão de expedição, a cargo da 
Corregedoria-Geral, de recomendação de caráter geral aos membros do Ministério Público para 
que não sejam feitos despachos manuscritos; 

CONSIDERANDO que são deveres institucionais desempenhar com zelo e presteza as 
suas funções, praticando os atos que lhes competir, bem como indicar os fundamentos jurídicos 
de seus pronunciamentos processuais judiciais e extrajudiciais, na forma do art. 212, incisos V 
e VII, da Lei Complementar n° 72/2008. 

CONSIDERANDO que as Procuradorias e Promotorias de Justiça devem manter em 
seus arquivos pastas e livros obrigatórios, em meio físico ou virtual/eletrônico, para controle do 
fluxo de informações e das atividades realizadas pelo Órgão de execução, bem como para fins 
de exame pela Corregedoria-Geral durante inspeções e correições, conforme art. 16, do 
Regimento Interno da Corregedoria-Geral do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que os despachos manuscritos, na prática, geram obstáculos para 
registro físico ou virtual em pasta pertinente, prejudicando a preservação da memória e do 
arquivo das unidades ministeriais; 

CONSIDERANDO a necessidade de que os pronunciamentos ministeriais, sob o 
aspecto formal, sejam adequadamente lançados nos autos, de modo facilmente inteligível; 

CONSIDERANDO que, independentemente da caligrafia possuir morfologia 
apreciável ou não, as manifestações digitadas e impressas que levam o emblema, a identificação 
do Ministério Público e da respectiva unidade (Procuradoria ou Promotoria), garantem maior 
visibilidade institucional dentro do processo, facilitando inclusive a sua identificação no folhear 
e manusear dos autos; 

RESOLVE RECOMENDAR aos Procuradores e Promotores de Justiça do Ministério 
Público do Estado do Ceará que evitem, sempre que possível, cotas despachos e manifestações 
manuscritas em processos judiciais e procedimentos extrajudiciais físicos, inclusive adotando 
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providências para que seus servidores não elaborem certidões ou demais expedientes de suas 
atribuições de forma manuscrita. 

Fortaleza, 12 de abril de 2019. 

Maria José a inho da Fonseca 
Corregedora-Geral do inistrio Público, em exercício 


