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“Acreditamos que o desenvolvimento permanente dos integrantes 

do Ministério Público, nas dimensões física, psicológica, mental e 

espiritual, é essencial para uma prestação Ministerial eficiente, 

eficaz, de qualidade e resolutiva, visando ao cumprimento de 

nossa missão constitucional: o atendimento ao cidadão e às 

demandas da sociedade”. 

 

 

Orlando Rochadel Moreira 

Corregedor Nacional do Ministério Público 

(Revista da Corregedoria Nacional – Volume VI: atuação do 

Ministério Público na área de Evolução Humana e Qualidade de 

Vida) 
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Corregedoria Nacional realiza 
correição extraordinária no Ministério 
Público do Estado de São Paulo 
  
No evento de abertura da correição, 

Corregedoria Nacional promoveu Encontro 

Regional com Membros em Estágio 

Probatório e Diálogo com Membros e 

Servidores.  

 

 

 
Corregedoria Nacional 
lança Revista que 
versa sobre Evolução 
Humana e Qualidade 
de Vida 
 
 
Volume VI da Revista da 
Corregedoria Nacional 

apresenta boas práticas 
institucionais na gestão de 
pessoas. 

   

Veja também: 

 
Corregedor Nacional realiza visitas institucionais no Estado de São Paulo 

 

Corregedor Nacional profere palestra em solenidade de posse de Promotores de Justiça em 
Pernambuco 

 

Corregedor Nacional apresenta números de correições de 2018 ao Plenário do Conselho 
Nacional do Ministério Público - CNMP 

 

Corregedor Nacional participa de Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Procuradores-
Gerais do Ministério Público dos Estados e da União – CNPG em Brasília 
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APRESENTAÇÃO 

No período de 03 a 07 de dezembro, realizamos uma correição extraordinária nas promotorias 

criminais do Fórum da Barra Funda, na cidade de São Paulo. Um trabalho pautado no diálogo, 

no respeito e na humanização, assim como temos feito em todas as nossas atividades na 

Corregedoria Nacional. 

No dia 03 de dezembro, durante a solenidade de abertura da correição, realizada no 

Auditório Queiroz Filho do Ministério Público do Estado de São Paulo, promovemos o “Encontro 

Regional com Membros em Estágio Probatório e Diálogo da Corregedoria Nacional com 

Membros e Servidores do Ministério Público no Estado de São Paulo”, ocasião em que 

proferimos uma palestra sobre “Os novos desafios da Corregedoria Nacional” e oportunizamos 

a Membros e Servidores um diálogo com nossa equipe, com o intuito de esclarecer dúvidas e 

conversar sobre nossas atribuições. 

Ainda durante o evento de abertura da correição, com muita alegria lançamos o Volume VI 

da Revista da Corregedoria Nacional: atuação do Ministério Público brasileiro na área de 

Evolução Humana e Qualidade de Vida. Uma obra diferenciada, que reúne artigos e boas 

práticas institucionais implantadas em diversas Unidades Ministeriais do País, com temáticas 

relacionadas à evolução humana e qualidade de vida. Desejamos, com a divulgação dos 

projetos e ações do Ministério Público brasileiro contidos nesta obra, favorecer o 

aprimoramento contínuo do ser humano, nas dimensões biológica, psicológica, social, 

organizacional e espiritual, além da humanização do ambiente e das relações de trabalho. 

No dia 18 de dezembro, participamos da reunião ordinária do Conselho Nacional dos 

Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União – CNPG em Brasília, 

oportunidade em que conversamos sobre as pautas propostas e apresentamos o Volume VI 

da Revista da Corregedoria Nacional aos Procuradores-Gerais de Justiça. 

Em seguida, durante a 3ª Sessão Extraordinária do ano, levamos ao Plenário do Conselho 

Nacional do Ministério Público um balanço de nossas atividades de correição realizadas em 

2018 e anunciamos o calendário atualizado das correições a ocorrerem no ano de 2019. 

No dia 20 de dezembro, estivemos em Recife para a solenidade de posse de dez novos 

Promotores de Justiça no Ministério Público do Estado de Pernambuco, quando proferimos a 

palestra "Corregedoria Nacional: parâmetros de atuação eficiente no estágio probatório".  Foi 

com muita satisfação que pudemos recepcionar os Membros recém-empossados em 

Pernambuco e orientá-los quanto ao desempenho de suas funções no Ministério Público 

brasileiro. 

Agradecemos aos Colaboradores, Membros e Servidores, que tanto contribuem para o 

engrandecimento da Corregedoria Nacional, convidando todos para a leitura desta edição e 

desejando-lhes um Ano Novo repleto de felicidade e realizações. 

 

 

ORLANDO ROCHADEL MOREIRA 

  Corregedor Nacional do Ministério Público  
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NOTÍCIAS 

Corregedoria Nacional realiza correição extraordinária no Ministério Público do 
Estado de São Paulo  
 

No período de 03 a 07 de dezembro de 

2018, a Corregedoria Nacional do Ministério 

Público realizou uma correição 

extraordinária no Ministério Público do 

Estado de São Paulo, nas promotorias 

criminais do Fórum da Barra Funda.  

Encontro Regional com Membros em 

Estágio Probatório 

No dia 03 de dezembro, no evento que 

marcou a abertura das atividades 

correicionais, aconteceu o “Encontro 

Regional com Membros em Estágio 

Probatório e Diálogo da Corregedoria 

Nacional com Membros e Servidores do 

Ministério Público no Estado de São Paulo”, 

oportunidade em que Membros e 

Servidores puderam conhecer as atividades 

desenvolvidas pela Corregedoria Nacional, 

por meio de palestras e de um diálogo com 

o Corregedor Nacional e Membros 

Auxiliares do órgão. 

 
Foto: Assessoria de Comunicação - MPSP 

A solenidade de abertura realizou-se no 

Auditório Queiroz Filho do Ministério Público 

do Estado de São Paulo, e contou com a 

presença de várias autoridades dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 

além de Membros do Ministério Público em 

São Paulo, inclusive os que se encontram 

em estágio probatório, para os quais as 

palestras foram direcionadas, e Servidores. 

 
Foto: Assessoria de Comunicação - MPSP 

Em seu pronunciamento, o Procurador-

Geral de Justiça do Ministério Público do 

Estado de São Paulo, Gianpaolo Poggio 

Smanio, elogiou a atuação do Corregedor 

Nacional na condução das atividades do 

órgão e afirmou que o Ministério Público do 

Estado de São Paulo recebia a equipe da 

Corregedoria Nacional “com o coração 

aberto, com muita alegria”, para a 

realização de um trabalho importante em 

São Paulo, para conhecerem a realidade 

do Estado e ajudar na construção do 

Ministério Público de São Paulo e do Brasil. 

O Corregedor-Geral do Ministério Público 

do Estado de São Paulo, Paulo Afonso 

Garrido de Paula, ao saudar os presentes, 

disse: “A Corregedoria Estadual do 

Ministério Público se sente honrada com a 

presença dos nossos colegas do Conselho 

Nacional do Ministério Público, na medida 

em que estamos irmanados na busca dos 
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mesmos valores fundamentais para o 

desenvolvimento e a manutenção desta 

instituição tão gloriosa como o Ministério 

Público”. 

Em sua palestra, intitulada “Novos Desafios 

da Corregedoria Nacional do Ministério 

Público”, o Corregedor Nacional do 

Ministério Público, Orlando Rochadel 

Moreira, abordou os cinco pilares de sua 

gestão: “Amor, e não temor”; “Evolução 

Humana e Humanização”; “Qualidade 

(Resolutividade); Unidade e Indivisibilidade 

do Ministério Público”; e “Quem ama 

corrige”. O Corregedor Nacional falou 

sobre uma nova forma de fazer 

Corregedoria, com base na humanização e 

no amor, e afirmou que o trabalho do 

Membro do Ministério Público brasileiro tem 

que transformar a sociedade. Ao abordar a 

questão do atendimento ao público, 

Orlando Rochadel afirmou: “No dia em que 

nós perdermos o contato com a 

população, seremos uma Instituição que 

caminha para a extinção”. O Corregedor 

Nacional também falou sobre a 

Recomendação CNMP Nº 52, que trata da 

Política Nacional de Gestão de Pessoas e 

aborda, entre outros aspectos, a 

importância do cuidado físico, mental e 

espiritual pelos integrantes do Ministério 

Público brasileiro. 

Membro Decano 

Após o intervalo, o Membro Decano do 

Ministério Público do Estado se São Paulo, o 

Procurador de Justiça Fernando José 

Marques, compartilhou com os Promotores 

de Justiça em estágio probatório sua 

experiência como Membro do Ministério 

Público brasileiro. Em seguida, o Decano 

recebeu do Corregedor Nacional uma 

placa em reconhecimento por seus anos 

de serviços prestados à Instituição.  

 
Foto: Assessoria de Comunicação – MPSP 

Diálogo da Corregedoria Nacional com 

Membros e Servidores 

Dando sequência às atividades do período 

matutino, a Corregedoria Nacional 

proporcionou um momento de diálogo 

com Membros e Servidores, com o objetivo 

de promover uma maior aproximação com 

os integrantes da Instituição em São Paulo. 

Os Membros da Corregedoria Nacional 

responderam a questionamentos e 

prestaram esclarecimentos aos presentes 

sobre diversos assuntos de interesse 

institucional. 

O Coordenador-Geral e Chefe de 

Gabinete da Corregedoria Nacional do 

Ministério Público, Rinaldo Reis Lima, 

conversou com os novos Promotores de 

Justiça sobre aspectos relacionados à 

segurança pessoal. 

Palestras 

No período vespertino, continuando com o 

ciclo de palestras da Corregedoria 

Nacional para os Membros em Estágio 

Probatório, o Coordenador Disciplinar, 

Rafael Schwez Kurkowski, falou sobre 

“Aspectos Disciplinares de maior incidência 

na Corregedoria Nacional”. Em seguida, o 

Coordenador de Correições e Inspeções, 

Cesar Henrique Kluge, abordou o tema 

“Parâmetros de Qualidade e Resolutividade 
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do Ministério Público brasileiro à luz da 

Recomendação de Aracaju”. Finalizando 

as palestras, o Coordenador e o 

Coordenador Substituto de Inovação, 

Evolução Humana e Estágio Probatório, 

Jairo Cruz Moreira e Samuel Alvarenga 

Gonçalves, trataram da temática 

“Considerações gerais sobre o Estágio 

Probatório”. 

 

 

Corregedoria Nacional lança Revista que versa sobre Evolução Humana e Qualidade 

de Vida  

 
Durante a abertura da correição 

extraordinária no Ministério Público do 

Estado de São Paulo, a Corregedoria 

Nacional lançou o sexto volume da Revista 

de Corregedoria Nacional, intitulado: VI 

Revista da Corregedoria Nacional: atuação 

do Ministério Público brasileiro na área de 

Evolução Humana e Qualidade de Vida. 

 
Foto: Assessoria de Comunicação - MPSP 

A obra é inspirada na Recomendação 

CNMP nº 52/2017, a qual dispõe sobre a 

implementação da Política Nacional de 

Gestão de Pessoas no Ministério Público 

brasileiro, e apresenta, além de artigos 

diversificados, boas práticas institucionais 

implantadas em diversas Unidades 

Ministeriais do País, com temáticas 

relacionadas à evolução humana e 

qualidade de vida. 

Com Apresentação do Corregedor 

Nacional do Ministério Público, Orlando 

Rochadel Moreira, e Mensagem de 

Abertura da Presidente do Conselho 

Nacional do Ministério Público, Raquel Elias 

Ferreira Dodge, a Revista reúne 14 (catorze) 

artigos e 33 (trinta e três) boas práticas 

institucionais, divididos nas seguintes seções: 

Integração Institucional; Valorização dos 

Integrantes da Instituição; Promoção à 

Saúde Física, Mental e Social; 

Espiritualidade; Bem-estar e Valorização 

Pessoal e Familiar; Humanização no 

Ambiente e nas Relações de Trabalho; 

Educação Corporativa e Gestão 

Participativa; e Qualidade Laboral e 

Aspectos Multidisciplinares. Também são 

apresentados nesta edição da Revista o 

Projeto “Nossa Casa”, implantado pela 

Presidência do Conselho Nacional do 

Ministério Público, e os projetos e ações de 

boas práticas desenvolvidos pelo 

Corregedor Nacional, Orlando Rochadel, 

em suas duas gestões como Procurador-

Geral de Justiça do Ministério Público do 

Estado de Sergipe. 

Em sua Apresentação, o Corregedor 

Nacional do Ministério Público afirma seu 

desejo de que a VI Revista da Corregedoria 

Nacional: atuação do Ministério Público 

brasileiro na área de Evolução Humana e 

Qualidade de Vida “seja um instrumento 

fomentador do desenvolvimento pleno e 

permanente dos seus integrantes e de um 

ambiente organizacional motivador e de 



Dezembro de 

2018 

Edição nº 12 

 

 
 

Este boletim é uma produção da Corregedoria Nacional do Ministério Público  
E-mail: sgab@cnmp.mp.br | www.cnmp.mp.br | Telefone: (61) 3315-9492 | ISSN 2525-3808. 

 

bem-estar, contribuindo para o êxito da 

Instituição e o alcance da sua missão 

transformadora da realidade social”. 

 
Foto: Assessoria de Comunicação - MPSP 

A obra em versão eletrônica está disponível 

na página do CNMP na Internet, no 

endereço:  

http://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/corregedoria/p

ublicacoes/revista-da-corregedoria-nacional 

 

 

“Temos promovido, nas diversas atividades 

da Corregedoria Nacional, uma cultura de 

atuação humanizada pautada no amor, no 

respeito e na solidariedade. O olhar e o 

cuidado com os integrantes do Ministério 

Público brasileiro são fundamentais para o 

pleno desempenho de nossas atividades”.  

Orlando Rochadel Moreira 

Corregedor Nacional do Ministério Público 

(Revista da Corregedoria Nacional – 

Volume VI)

 

 

Corregedor Nacional realiza visitas institucionais no Estado de São Paulo 

 
Durante o período da correição 

extraordinária no Ministério Público do 

Estado de São Paulo (03 a 07 de dezembro 

de 2018), O Corregedor Nacional do 

Ministério Público, Orlando Rochadel 

Moreira, realizou visitas institucionais ao 

Ministério Público do Trabalho, Ordem dos 

Advogados do Brasil, Ministério Público 

Militar e Ministério Público Federal. 

O Corregedor Nacional esteve 

acompanhado dos Conselheiros Nacionais 

do Ministério Público Leonardo Accioly, 

Sebastião Caixeta e Sílvio Amorim; do 

Coordenador-Geral e Chefe de Gabinete 

da Corregedoria Nacional, Rinaldo Reis 

Lima; e do Coordenador de Correições e 

Inspeções da Corregedoria Nacional, Cesar 

Henrique Kluge. 

Em todas as instituições visitadas, Orlando 

Rochadel apresentou uma nova visão da 

Corregedoria Nacional, pautada no 

trabalho preventivo e no diálogo; um órgão 

que pune por dever de ofício, sempre 

valorizando o respeito entre as partes. 

Ministério Público do Trabalho 

Na manhã do dia 04 de dezembro, o 

Corregedor Nacional do Ministério Público, 

Orlando Rochadel Moreira, visitou a sede 

da Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª 

Região, acompanhado dos Conselheiros 

Nacionais do Ministério Público Sebastião 

Caixeta e Leonardo Accioly e do 

Coordenador de Correições e Inspeções 

da Corregedoria Nacional, Cesar Kluge.  



Dezembro de 

2018 

Edição nº 12 

 

 
 

Este boletim é uma produção da Corregedoria Nacional do Ministério Público  
E-mail: sgab@cnmp.mp.br | www.cnmp.mp.br | Telefone: (61) 3315-9492 | ISSN 2525-3808. 

 

 
Foto: Assessoria de Comunicação - MPSP 

Os Membros foram recebidos pelo Vice-

Procurador-Chefe do Ministério Público do 

Trabalho em São Paulo, Omar Afif. O 

encontro teve a participação de 

Procuradores do Trabalho, que puderam 

conhecer melhor as atividades 

desenvolvidas pela Corregedoria Nacional 

e pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público. 

O Corregedor Nacional apresentou o 

recém-lançado Volume VI da Revista da 

Corregedoria Nacional, que versa sobre 

Evolução Humana e Qualidade de Vida, e 

falou sobre os pilares de sua gestão, 

voltada para a prevenção e o diálogo. 

Orlando Rochadel também falou sobre o 

respeito que tem pelo Ministério Público do 

Trabalho e colocou a Corregedoria 

Nacional à disposição do órgão, além de 

elogiar a atuação do Procurador Regional 

do Trabalho Sebastião Vieira Caixeta como 

Conselheiro Nacional do Ministério Público.  

O Conselheiro Leonardo Accioly, 

representante da Ordem dos Advogados 

do Brasil no Conselho Nacional do Ministério 

Público, falou sobre a importância de estar 

presente nas correições e sobre a atuação 

do Corregedor Nacional, afirmando que 

ele “dá muita importância ao caráter 

preventivo e educativo, à resolução sem o 

conflito”, mas que “trabalha 

implacavelmente com os malfeitos, com os 

excessos, notadamente aqueles que 

denigrem a imagem do Ministério Público 

Nacional”. 

Em sua fala, o Conselheiro Nacional 

Sebastião Caixeta disse que o trabalho da 

Corregedoria Nacional engrandece a 

atuação do Ministério Público do Trabalho. 

"Acompanhar a Corregedoria nesta visita é 

uma oportunidade de apresentar uma 

prestação de contas da atuação do 

CNMP. Estamos no Conselho para defender 

as prerrogativas de todos os Membros do 

Ministério Público", afirmou. 

 
Foto: Assessoria de Comunicação - MPSP 

Já o Coordenador de Correições e 

inspeções da Corregedoria Nacional, Cesar 

Kluge, explicou os procedimentos que 

envolvem a realização da correição, 

reforçando que o objetivo do trabalho é 

apontar questões que possam ser 

aperfeiçoadas na atuação Ministerial. "É 

muito importante ter representantes do MPT 

na Corregedoria para fazer as 

ponderações pertinentes envolvendo as 

peculiaridades da instituição.” 

Finalizando o encontro, o Vice-Procurador-

Chefe do Ministério Público do Trabalho em 

São Paulo, Omar Afif, abordou a postura 

pró-ativa da Corregedoria Nacional, 

destacando também o senso de unidade 

que norteia a atuação institucional: "Somos 

uma instituição única, apesar das divisões 
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orgânicas. Somos todos Ministério Público, e 

a Corregedoria vem para valorizar isso". 

Ordem dos Advogados do Brasil 

Ainda no dia 04 de dezembro, no período 

vespertino, o Corregedor Nacional visitou a 

sede institucional da Ordem dos 

Advogados do Brasil em São Paulo, 

novamente acompanhado pelos 

Conselheiros Leonardo Accioly e Sebastião 

Caixeta, além do Membro Auxiliar da 

Corregedoria Nacional Cesar Kluge. 

 
Foto: Assessoria de Comunicação - MPSP 

Orlando Rochadel saudou o Presidente 

Marcos Costa e destacou a importância da 

OAB para o ordenamento jurídico brasileiro, 

assim como a relevância nacional 

característica do órgão. “Tudo o que 

acontece no Brasil hoje, que envolva 

cidadania, que envolva democracia, tem a 

participação da OAB. A OAB é muito 

importante para o Ministério Público 

brasileiro”, afirmou o Corregedor. 

O Conselheiro Nacional Sebastião Caixeta 

abordou a importância da parceria do 

Ministério Público brasileiro com a Ordem 

dos Advogados do Brasil, afirmando que os 

dois órgãos têm em comum a defesa dos 

direitos sociais e da cidadania. "As 

prerrogativas dos advogados precisam ser 

garantidas. No CNMP, os representantes da 

Ordem dos Advogados do Brasil têm um 

poder de articulação enorme, e o Brasil sai 

favorecido com essa parceria", disse. 

O Conselheiro Leonardo Accioly, que é um 

dos representantes da Ordem dos 

Advogados do Brasil no Conselho Nacional 

do Ministério Público, destacou a prioridade 

dada pelos Membros do CNMP à 

advocacia, lembrando que o papel de 

representantes da entidade é muito bem 

compreendido pelo Conselho. Leonardo 

Accioly também elogiou a sistemática da 

gestão de Orlando Rochadel na 

Corregedoria Nacional, mencionando a 

amplitude, visibilidade e transparência do 

trabalho, bem como “a interlocução com 

os demais atores do sistema de Justiça”. 

 
Foto: Assessoria de Comunicação - MPSP 

O presidente da OAB em São Paulo, Marcos 

Costa, encerrou a reunião falando que a 

iniciativa da visita da Corregedoria 

Nacional à Instituição é de grande 

importância, e que a entidade está muito 

bem representada no Conselho Nacional 

do Ministério Público. 

O Secretário-Geral da OAB em São Paulo e 

Presidente eleito para o biênio 2019/2021, 

Caio Augusto Silva dos Santos, também 

esteve presente na reunião. 
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Ministério Público Militar 

No dia 05 de dezembro, a Procuradoria de 

Justiça Militar em São Paulo recebeu a visita 

do Corregedor Nacional, Orlando Rochadel 

Moreira, acompanhado pelo Coordenador-

Geral e Chefe de Gabinete da 

Corregedoria Nacional, Rinaldo Reis Lima, e 

pelo Coordenador de Correições e 

Inspeções, Cesar Henrique Kluge. 

A equipe da Corregedoria Nacional foi 

recebida pela Procuradora-Chefe da 

Justiça Militar em São Paulo, Maria Ester 

Henriques Tavares, e pelos Promotores de 

Justiça Militar Luís Antonio Grigoletto e 

Claudio Martins. 

 
Foto: Assessoria de Comunicação - MPSP 

Orlando Rochadel iniciou a conversa 

falando sobre a importância do Ministério 

Público Militar para o MP brasileiro. "Em 

todas as regiões do país pelas quais 

passamos, damos uma atenção especial 

ao Ministério Público Militar, pela relevância 

que tem a instituição. O respeito que o 

Conselho Nacional do Ministério Público 

tem pelo MPM se traduz nessa visita".   

O Corregedor Nacional também falou 

sobre o novo modelo de Corregedoria 

adotado em sua gestão, baseado no amor, 

na humanização e no respeito e afirmou 

que o Brasil e o Ministério Público brasileiro 

“querem essa nova forma de se fazer 

Corregedoria”.  

O Coordenador-Geral e Chefe de 

Gabinete da Corregedoria Nacional, 

Rinaldo Reis Lima, disse que a sociedade 

precisa ter a chance de conhecer melhor o 

trabalho feito pelo Ministério Público Militar. 

De acordo com ele, estar no Conselho 

Nacional proporciona a oportunidade 

única de se aprofundar em todos os ramos 

do Ministério Público brasileiro. "E queremos 

dizer que estamos à disposição do MPM". 

Já o Coordenador de Correições e 

Inspeções da Corregedoria Nacional, Cesar 

Kluge, destacou a importância da 

aproximação entre todos os ramos do 

Ministério Público, o que favorece a luta por 

uma sociedade mais justa. Segundo ele, o 

Conselho Nacional do Ministério Público 

enxerga o Ministério Público Militar como 

um parceiro fundamental para o 

fortalecimento institucional. 

 
Foto: Assessoria de Comunicação - MPSP 

Agradecendo pela visita, a Procuradora-

Chefe Maria Ester Henriques Tavares elogiou 

a atuação humanizada de Orlando 

Rochadel na Corregedoria Nacional. "Eu 

não esperava outra postura por parte de 

Rochadel, por isso fiquei tão feliz quando 

ele assumiu a função", afirmou. A 

Procuradora também comentou sobre a 

importância de se conduzir uma correição 

de maneira serena, sem a imposição de 

temor para as partes correicionadas. 
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Os promotores de Justiça Militar Claudio 

Martins e Luis Grigoletto abordaram temas 

como a atuação resolutiva do Ministério 

Público. 

Ministério Público Federal 

No dia 06 de dezembro, o Corregedor 
Nacional do Ministério Público, Orlando 
Rochadel Moreira, visitou a sede da 

Procuradoria Regional da República da 3ª 
Região, em São Paulo. Acompanharam o 
Corregedor o Conselheiro Nacional Sílvio 
Amorim, o Coordenador-Geral e Chefe de 
Gabinete da Corregedoria Nacional, 
Rinaldo Reis Lima, e o Coordenador de 
Correições e Inspeções da Corregedoria 
Nacional, Cesar Henrique Kluge. 

 
Foto: Assessoria de Comunicação - MPSP 

A Procuradora-Chefe da Procuradoria 

Regional da República da 3ª Região, Maria 

Cristiana Simões Amorim Ziouva, e o 

Procurador-Chefe da Procuradoria da 

República em São Paulo, Thiago Lacerda 

Nobre, receberam a equipe da 

Corregedoria Nacional, em um encontro 

que contou com a presença de vários 

Procuradores Regionais da República e 

Procuradores da República. 

Orlando Rochadel elogiou o trabalho 

realizado pelo Ministério Público Federal no 

País: “Nós viemos aqui hoje pelo absoluto 

respeito que temos por cada um de vocês. 

Um aplauso pelo trabalho que vocês fazem 

no Brasil todo. É um trabalho espetacular.”, 

afirmou. 

 
Foto: Assessoria de Comunicação - MPSP 

Assim como fez nas Instituições visitadas 

anteriormente, o Corregedor Nacional 

apresentou a VI Revista da Corregedoria 

Nacional: atuação do Ministério Público 

brasileiro na área de Evolução Humana e 

Qualidade de Vida, distribuiu exemplares 

da obra e explicou os cinco pilares que 

norteiam sua gestão: Amor, e não temor; 

Evolução Humana e Humanização; 

Qualidade (Resolutividade); Unidade e 

Indivisibilidade do Ministério Público; e 

Quem ama corrige. 

O Conselheiro Sílvio Amorim, representante 

do Ministério Público Federal no Conselho 

Nacional do Ministério Público, afirmou que 

sua atuação no CNMP ocorre no sentido 

de sempre contribuir para um MPF melhor. 

Ele elogiou o trabalho que o Corregedor 

Nacional vem realizando em sua gestão, 

com aptidão ao diálogo e trazendo uma 

nova visão do órgão.  

O Coordenador-Geral e Chefe de 

Gabinete da Corregedoria Nacional, 

Rinaldo Reis Lima, falou sobre os trabalhos 

de correição realizados atualmente pelo 

órgão, os quais buscam, além do aspecto 

disciplinar, inerente às atividades 

correicionais, o diferencial da qualidade. 
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Rinaldo Reis enfatizou “o grande trabalho 

de qualidade que é realizado pelo 

Ministério Público Federal” e citou como 

exemplo a atuação do órgão na 

Operação lava-Jato, que, de acordo com 

ele, modificou o País. O Coordenador-Geral 

disse ainda que o trabalho realizado pelo 

Ministério Público tem que transformar 

realmente a sociedade, de maneira 

positiva, e que este é o foco da atual 

gestão da Corregedoria Nacional. 

 
Foto: Assessoria de Comunicação - MPSP 

Em sua fala, o Coordenador de Correições 

e Inspeções da Corregedoria Nacional, 

Cesar Henrique Kluge, transmitiu 

experiências vivenciadas em sua 

Coordenação e comentou os avanços 

tecnológicos que vêm sendo 

implementados para tornar ainda mais 

eficiente o trabalho oferecido à sociedade 

pelo Ministério Público. 

Para a Procuradora-Chefe da Procuradoria 

Regional da República da 3ª Região, Maria 

Cristiana Simões Amorim Ziouva, o fato de o 

Corregedor Nacional ter feito questão de 

visitar as dependências do Ministério 

Público Federal em meio ao trabalho de 

correição desenvolvido no Fórum da Barra 

Funda mostra seu comprometimento em 

conhecer de perto a realidade de 

diferentes ramos do Ministério Público 

brasileiro. 

Já o Procurador-Chefe da Procuradoria da 

República em São Paulo, Thiago Lacerda 

Nobre, agradeceu a disponibilidade do 

Corregedor Nacional de proporcionar o 

encontro com os Procuradores, 

apresentando uma nova visão de 

Corregedoria, e colocou a Procuradoria à 

disposição do Conselho Nacional do 

Ministério Público. 

Durante o encontro, foi aberto espaço para 

que os Procuradores expusessem ideias 

sobre a atuação institucional e trocassem 

experiências. 

 

“Priorizem o que transforma a sociedade. 

Priorizem o que transforma vidas. Priorizem 

o que é importante.” 

Orlando Rochadel Moreira 

Corregedor Nacional do Ministério Público 

(Encontro com Procuradores Regionais da 

República e Procuradores da República 

em São Paulo) 
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Corregedor Nacional profere palestra em solenidade de posse de Promotores de 

Justiça em Pernambuco 

 
O Corregedor Nacional do Ministério 

Público, Orlando Rochadel Moreira, esteve 

em Recife para a solenidade de posse de 

dez novos Promotores de Justiça no 

Ministério Público do Estado de 

Pernambuco, no dia 20 de dezembro, 

acompanhado do Coordenador-Geral e 

Chefe de Gabinete da Corregedoria 

Nacional, Rinaldo Reis Lima. 

Entrevista para emissora de rádio  
 

 
Foto: Assessoria de Comunicação - MPPE 

Antes da solenidade, no período matutino, 

Orlando Rochadel participou do programa 

de rádio “Conexão Notícias”, na emissora 

Folha PE, acompanhado do Procurador-

Geral de Justiça do Ministério Público do 

Estado de Pernambuco, Francisco Dirceu 

Barros; da Procuradora-Geral de Justiça do 

Ministério Público do Estado da Bahia e 

Presidente do Grupo Nacional de Defesa 

dos Direitos Humanos, Ediene Santos 

Lousado; e do Procurador-Geral de Justiça 

do Estado de Alagoas e Presidente do 

Grupo Nacional de Combate às 

Organizações Criminosas, Alfredo Gaspar 

de Mendonça Neto.  

Na pauta do programa, foram abordados 

temas como investimento em tecnologia 

para o setor de segurança pública e 

combate à criminalidade e melhorias na 

estrutura de trabalho nas Unidades do 

Ministério Público brasileiro. O Corregedor 

Nacional falou sobre a importância do 

Ministério Público brasileiro e seu papel no 

combate à corrupção e na 

implementação de direitos como saúde e 

educação, além de abordar diversos 

aspectos do trabalho realizado pela 

Instituição, notadamente a partir da 

promulgação da Constituição Federal de 

1988.  

Posse dos novos Promotores de Justiça 

 
Foto: Assessoria de Comunicação - MPPE 

No período vespertino, realizou-se a posse 

dos novos Promotores de Justiça do 

Ministério Público do Estado de 

Pernambuco, no Centro Cultural Rossini 

Alves Couto. 

O Corregedor Nacional proferiu uma 

palestra com o tema "Corregedoria 

Nacional: parâmetros de atuação eficiente 

no estágio probatório", direcionada aos 

novos Membros, por meio da qual buscou 

orientá-los quanto às premissas de 
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atendimento à sociedade e às metas 

estabelecidas pelo Conselho Nacional do 

Ministério Público - CNMP. Orlando 

Rochadel afirmou que “Os promotores, nos 

próximos anos, serão acompanhados tanto 

pela Corregedoria Nacional quanto pela 

Corregedoria local, de forma muito efetiva. 

É importante que eles conheçam as regras 

que estão estabelecidas nos diversos 

normativos existentes hoje”.  

 
Foto: Assessoria de Comunicação - MPPE 

Para o Procurador-Geral de Justiça de 

Pernambuco, Francisco Dirceu Barros, que 

presidiu a mesa de honra na solenidade, a 

nomeação de 61 (sessenta e um) 

promotores ao longo dos últimos dois anos 

é um grande sinal de que o Ministério 

Público de Pernambuco está fortemente 

empenhado no combate ao crime e no 

investimento na promoção da cidadania. 

“Não se pode combater criminalidade sem 

investir no Ministério Público, e isso é uma 

prioridade no Estado de Pernambuco, de 

forma que estamos procurando acabar 

com o deficit existente nas diversas 

promotorias. No momento em que você 

coloca um Promotor de Justiça em uma 

cidade, a criminalidade diminui e a 

cidadania é fortalecida”, disse ele. 

A Procuradora-Geral de Justiça do 

Ministério Público do Estado da a Bahia e 

Presidente do Grupo Nacional de Defesa 

dos Direitos Humanos, Ediene Santos 

Lousado, também participou do evento e 

abordou diversas questões relativas à 

transversalidade da temática dos Direitos 

Humanos na atuação ministerial. 

Em sua palestra, Ediene Lousado abordou 
como os direitos humanos permeiam 
questões que envolvem o meio ambiente, 
a pessoa idosa, a educação, a 
criminalidade, a dignidade do indivíduo 
que está na rua ou está encarcerado. 
“Somos os guardiões da cidadania e, assim, 
todos os Promotores têm o dever de atuar 
garantindo os direitos fundamentais ao 
cidadão e os direitos humanos. Precisamos 
atuar para garantir a oferta de políticas 
públicas voltadas à dignidade da pessoa 
humana, à melhoria da qualidade de vida 
das pessoas e ao bem-estar social”, 
afirmou. O tema de sua mesa foi "O 
Ministério Público no enfrentamento da 
violação dos direitos humanos". 

 
Foto: Assessoria de Comunicação - MPPE 

 

  



Dezembro de 

2018 

Edição nº 12 

 

 
 

Este boletim é uma produção da Corregedoria Nacional do Ministério Público  
E-mail: sgab@cnmp.mp.br | www.cnmp.mp.br | Telefone: (61) 3315-9492 | ISSN 2525-3808. 

 

Corregedoria Nacional apresenta números de correições de 2018 ao Plenário do 

Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP 

O Corregedor Nacional do Ministério 
Público, Orlando Rochadel Moreira, 
apresentou ao Plenário do Conselho 
Nacional do Ministério Público - CNMP, 
durante a 3ª Sessão Extraordinária do ano, 
realizada no dia 18 de dezembro, um 
balanço das atividades de correições 
realizadas em 2018.  

Ao longo do ano, foram 11 correições, 
sendo três gerais, três extraordinárias, três 
temáticas e duas em órgão de controle, 
totalizando 1.053 Unidades correicionadas. 
Na gestão de Orlando Rochadel, que se 
iniciou em outubro de 2017, já foram 
correicionadas 1.500 Unidades, 
considerando também as correições-gerais 
realizadas em dezembro de 2017. 

 
Foto: Assessoria de Comunicação - CNMP 

A partir dos trabalhos realizados nas 
correições, o Plenário do Conselho 
Nacional do Ministério Público aprovou, em 
2018, 201 determinações, 85 
acompanhamentos pelas corregedorias 
locais e 203 recomendações expedidas 
pela Corregedoria Nacional do Ministério 
Público. 

Orlando Rochadel também destacou que 
o Núcleo de Acompanhamento de 
Decisões da Corregedoria Nacional do 
Ministério Público fiscaliza, atualmente, o 
cumprimento de 503 determinações e 
recomendações aprovadas pelo Plenário 
do CNMP, as quais estão distribuídas em 65 
procedimentos de correição que tramitam 
na Unidade. 

Além disso, em 2018, foram recebidos 444 
ofícios com informações acerca do 
cumprimento das proposições por parte 
das diversas unidades correicionadas, e 
foram expedidos 181 pareceres de análise 
desses cumprimentos. 
 

Correições em 2019 

O Corregedor Nacional também anunciou 
que houve necessidade de alteração nas 
correições em órgão de controle do 
Ministério Público dos Estados do Piauí e do 
Maranhão, as quais passaram de março 
para julho de 2019. 

Além disso, em decorrência da correição 
extraordinária realizada nas Promotorias de 
Justiça da Capital do Ministério Público do 
Estado de São Paulo - MPSP, será realizada 
correição extraordinária no MPSP, com o 
fim de analisar o procedimento adotado 
para movimentação na carreira (remoções 
e promoções). 

Segue abaixo o calendário atualizado das 
correições a serem realizadas no ano de 
2019 pela Corregedoria Nacional do 
Ministério Público: 
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14 a 17 de janeiro de 2019: 

correição extraordinária no Ministério Público do Estado de São Paulo (movimentação na 

carreira) 

4 a 8 de fevereiro de 2019: 

correição-geral no Estado do Mato Grosso do Sul 

18 a 22 de fevereiro de 2019: 

três correições em órgão de controle (Ministério Público Federal, Ministério Público Militar e 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) 

8 a 12 de abril de 2019: 

 correição-geral no Estado de Roraima 

6 a 10 de maio de 2019: 

correição extraordinária (interior do Estado de São Paulo) 

27 a 31 de maio de 2019: 

correição extraordinária (interior do Estado de São Paulo) 

10 a 14 de junho de 2019: 

correição-geral no Estado da Bahia 

1 a 5 de julho de 2019: 

duas correições em órgão de controle (Ministério Público do Estado do Piauí e Ministério 

Público do Estado do Maranhão) 

 

Informações: ASCOM - CNMP  
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Corregedor Nacional participa de Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos 
Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União – CNPG em Brasília

 
Foto: CNPG 

No dia 18 de dezembro, o Corregedor 

Nacional do Ministério Público, Orlando 

Rochadel Moreira, acompanhado pelo 

Coordenador-Geral e Chefe de Gabinete 

da Corregedoria Nacional, Rinaldo Reis 

Lima, participou da última reunião ordinária 

de 2018 do Conselho Nacional dos 

Procuradores-Gerais do Ministério Público 

dos Estados e da União - CNPG, na sede do 

Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios - MPDFT, em Brasília - DF.  

Entre os principais assuntos, o colegiado 
debateu o enfrentamento às organizações 
criminosas e a capacitação de Membros 
do Ministério Público brasileiro. 

O Corregedor Nacional apresentou aos 

Procuradores-Gerais de Justiça a VI Revista 

da Corregedoria Nacional: atuação do 

Ministério Público brasileiro na área de 

Evolução Humana e Qualidade de Vida, 
obra lançada no dia 03 de dezembro 
durante a correição extraordinária 
realizada no Ministério Público do Estado de 
São Paulo.  

Orlando Rochadel presenteou cada um 
dos Procuradores-Gerais com um exemplar 
da Revista, que é inspirada na 
Recomendação CNMP nº 52/2017, a qual 
dispõe sobre a implementação da Política 
Nacional de Gestão de Pessoas no 
Ministério Público brasileiro, e falou sobre o 
trabalho desenvolvido pela Corregedoria 
Nacional no ano de 2018, baseado no 
amor, na humanização, no respeito e na 
orientação. 

 
Foto: CNPG 

O Presidente do Conselho Nacional de 
Procuradores-Gerais e Procurador-Geral de 
Justiça do Ministério Público do Estado de 
Goiás, Benedito Torres Neto, destacou o 
protagonismo do Ministério Público brasileiro 
no enfrentamento às organizações 
criminosas. “O Ministério Público é a 
instituição com maior capacidade de 

promover as mudanças necessárias ao País, 
porque tem capilaridade e capacidade 
técnica para conduzir ações como as que 
temos feito na área de inteligência”, 
afirmou. 
  
Informações: CNPG 
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Pilares da atuação da Corregedoria Nacional: 

 

 

1 – Amor, e não temor. 

 

2 – Evolução Humana e Humanização. 

 

3 – Qualidade (Resolutividade). 

 

4 – Unidade e Indivisibilidade do Ministério Público. 

 

5 – Quem ama corrige. 

 

 


