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   Corregedoria Nacional realiza Encontro Regional e 

Diálogo com Membros e Servidores do Ministério 

Público nos Estados da Bahia e do Tocantins 
 

Encontros Regionais apresentam as atividades da 

Corregedoria Nacional a Membros e Servidores do 

Ministério Público nos Estados da Bahia e do Tocantins, 

promovendo diálogos e uma maior aproximação entre a 

Corregedoria e os integrantes da Instituição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veja também: 

 

Corregedor Nacional anuncia a realização de correição extraordinária em São Paulo no 

mês de dezembro e divulga datas de correições para o primeiro semestre de 2019 

 

 

Proposta do Corregedor Nacional visa a atualizar resolução que disciplina coleta de 

informações dentro do Ministério Público brasileiro 
 
 

Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público aprova relatório conclusivo de 

correição realizada em Sergipe 
 

“É preciso que o Corregedor, no 

exercício da sua função, adote 

um tratamento afetuoso e 

respeitoso para com cada 

colega.” 

Orlando Rochadel Moreira, 

Corregedor Nacional do 

Ministério Público 
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CONSELHO EDITORIAL 
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Cesar Henrique Kluge – Coordenador de Correições e Inspeções da Corregedoria 

Nacional 

 

Jairo Cruz Moreira – Coordenador de Inovação, Evolução Humana e Estágio 

Probatório da Corregedoria Nacional  

 

Rafael Schwez Kurkowski – Coordenador Disciplinar da Corregedoria Nacional 

 

 

 

 

Organização 

 

Larissa Lago Barbosa Bezerril – Assessora de Gabinete da Corregedoria Nacional 
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Álisson Barbosa Xavier – Chefe de Secretaria do Gabinete da Corregedoria Nacional 
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breves escritos, registros fotográficos, informações relevantes e dos múltiplos assuntos de interesse institucional ligados 

às atividades da Corregedoria Nacional. ISSN 2525-3808. 
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APRESENTAÇÃO 

 

No dia 10 de outubro, realizamos, na cidade de Salvador, o “Encontro Regional e Diálogo da 

Corregedoria Nacional com Membros e Servidores do Ministério Público no Estado da Bahia”. O 

evento teve grande participação de Membros e Servidores, o que oportunizou à Corregedoria 

Nacional uma maior aproximação com os integrantes da Instituição naquele Estado. 

 

Dando sequência à agenda dos Encontros Regionais, estivemos na cidade de Palmas, no dia 

30 de outubro, para o “Encontro Regional de Membros em Estágio Probatório e Diálogo com 

Membros e Servidores do Ministério Público no Estado do Tocantins”. Na ocasião, apresentamos 

as atividades da Corregedoria Nacional aos Membros recém-ingressos no Ministério Público no 

Estado e promovemos um momento de diálogo institucional. 

 

Durante a 16ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, anunciamos 

a correição extraordinária que será realizada no período de 03 a 07 de dezembro deste ano, 

nas Promotorias de Justiça Criminais da Capital do Ministério Público do Estado de São Paulo 

situadas no Complexo da Barra Funda.  

 

Seguindo com as pautas correicionais, divulgamos, na 17ª Sessão Ordinária do Conselho 

Nacional do Ministério Público – CNMP, as datas das correições a serem realizadas pela 

Corregedoria Nacional no primeiro semestre de 2019. 

 

Também em Plenário, durante a 17ª sessão ordinária, apresentamos proposta de modificação 

da Resolução CNMP nº 74/2011, com o objetivo de atualizar a estrutura dos dados e alterar a 

periodicidade na coleta de informações acerca da atividade funcional e administrativa do 

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. 

 

 

ORLANDO ROCHADEL MOREIRA 

Corregedor Nacional do Ministério Público 
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NOTÍCIAS 

Corregedoria Nacional realiza Encontro Regional e Diálogo com Membros e Servidores 

do Ministério Público nos Estados da Bahia e do Tocantins

 

Bahia 

No dia 10 de outubro, a 

Corregedoria Nacional 

do Ministério Público 

realizou o “Encontro 

Regional e Diálogo da 

Corregedoria Nacional 

com Membros e 

Servidores do Ministério 

Público no Estado da 

Bahia”. 

Na abertura do evento, a Procuradora-Geral 

de Justiça do Ministério Público do Estado da 

Bahia, Ediene Lousado, destacou a 

importância do papel da Corregedoria para 

a atuação dos Membros da Instituição: “É um 

meio de aconselhamento, de prevenção 

para a boa atuação dos Membros”.  

Já o Corregedor-Geral do Ministério Público 

do Estado da Bahia, Zuval Gonçalves 

Ferreira, falou sobre a Constituição de 1988 e 

o Ministério Público: “Fica cada vez mais 

claro que cabe ao MP cuidar, com especial 

atenção, da dignidade da pessoa humana, 

o que a atual gestão da Corregedoria 

Nacional vem aplicando aos Membros”. 

Em sua palestra, o Corregedor Nacional do 

Ministério Público, Orlando Rochadel Moreira, 

reforçou 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”. Orlando Rochadel salientou a 

importância de um bom relacionamento 

com as Instituições de todos os Poderes, bem 

como a necessidade de 

um atendimento 

humanizado e 

cuidadoso à população. 

Após a palestra do 

Corregedor Nacional, a 

Procuradora de Justiça e 

Decana do Ministério 

Público do Estado da 

Bahia, Elna Ávila Rosa, 

recebeu uma placa em 

homenagem a seus anos 

de dedicação ao Órgão e falou sobre sua 

experiência como Membro do Ministério 

Público. Em seguida, foi o momento de 

Membros e Servidores participarem de um 

diálogo com a Corregedoria Nacional, 

esclarecendo dúvidas e expondo opiniões. 

 

No período vespertino, continuando a 

programação do Encontro, Membros 

Auxiliares da Corregedoria Nacional 

proferiram palestras institucionais com os 

seguintes temas:  

“Aspectos disciplinares de maior incidência 

na Corregedoria Nacional” – Rafael Schwez 

Foto: Assessoria de Comunicação Social - MPBA 

Foto: Assessoria de Comunicação Social - MPBA 
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Kurkovski; “Parâmetros de Qualidade e 

Resolutividade do Ministério Público brasileiro 

à luz da Recomendação de Aracaju” – Cesar 

Henrique Kluge; e “Considerações Gerais 

sobre Estágio Probatório” – Samuel 

Alvarenga Gonçalves. 

O encerramento do evento foi feito pelo 

Coordenador-Geral da Corregedoria 

Nacional, Rinaldo Reis Lima, que falou sobre 

a força que as Corregedorias detêm, em 

cada Estado e em cada ramo da União, 

para alterar a transformação social, por meio 

da orientação aos Promotores de Justiça. 

Rinaldo Reis também afirmou que um dos 

objetivos do Corregedor Nacional em sua 

gestão é o de transmitir às Corregedorias a 

missão de buscar qualidade no atendimento 

às necessidades da sociedade brasileira. 

Tocantins 

No dia 30 de outubro, a Corregedoria 

Nacional promoveu o “Encontro Regional de 

Membros em Estágio Probatório e Diálogo da 

Corregedoria Nacional com Membros e 

Servidores do Ministério Público no Estado do 

Tocantins”. 

Na ocasião, os Membros recém-ingressos no 

Ministério Público no Estado puderam 

conhecer as atividades desenvolvidas pela 

Corregedoria Nacional, por meio de 

palestras que abordaram relevantes temas 

de interesse institucional. O evento também 

proporcionou aos integrantes da Casa um 

momento de interação com os Membros da 

Corregedoria Nacional, em um diálogo que 

contou com a efetiva participação dos 

presentes. 

Na abertura do evento, o Procurador-Geral 

de Justiça do Ministério Público do Estado do 

Tocantins, José Omar de Almeida Júnior, 

elogiou a iniciativa da Corregedoria 

Nacional de percorrer os estados brasileiros 

promovendo o diálogo e defendeu uma 

maior interação do Ministério Público com a 

sociedade, além da prevalência do respeito 

mútuo e da solidariedade nas relações 

internas e externas. 

O Corregedor-Geral do Ministério Público do 

Estado do Tocantins, João Rodrigues Filho, 

abordou em seu discurso a nova visão que se 

tem da Corregedoria Nacional, como um 

Órgão aberto ao diálogo. 

Em sua palestra, o Corregedor Nacional do 

Ministério Público, Orlando Rochadel Moreira, 

tratou de temas como Atendimento ao 

público e Liderança, destacando a 

importância de o Membro do Ministério 

Público não se afastar da população, 

atendendo ao cidadão com gentileza e 

dedicação; e orientando Membros e 

Servidores a pautar sua atuação em 

exemplos reconhecidos de liderança. 

Orlando Rochadel também falou sobre a 

independência funcional do Membro do 

Ministério Público, afirmando que tal instituto 

existe para ação, dentro das opções 

previstas em lei, e não para omissão diante 

dos deveres Ministeriais. 

  

Foto: Assessoria de Comunicação Social - MPTO 
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Após a palestra do Corregedor Nacional, a 

Procuradora de Justiça e Decana da 

Instituição, Leila da Costa Vilela Magalhães, 

falou sobre sua vida como Membro do 

Ministério Público, destacando que “Vale a 

pena fazer o melhor”. A Procuradora de 

Justiça foi homenageada pela Corregedoria 

Nacional com uma placa em referência a 

seus anos de trabalho dedicados ao 

Ministério Público brasileiro. 

Em seguida, deu-se início ao “Diálogo da 

Corregedoria Nacional com Membros e 

Servidores do Ministério Público no Estado do 

Tocantins”, encerrando a primeira parte da 

programação.  

 

 

As atividades do período vespertino foram 

iniciadas pelo Procurador de Justiça do 

Ministério Público do Estado do Rio Grande 

do Sul Paulo Valério Dal Pai Moraes, com a 

palestra multidisciplinar: "Neurobiologia e  

importância das técnicas de resolução 

consensual nas atividades correcional e 

disciplinar.” 

Em seguida, os Membros Auxiliares da 

Corregedoria Nacional José Augusto de 

Sousa Peres Filho, Cesar Henrique Kluge e 

Samuel Alvarenga Gonçalves deram 

sequência às palestras institucionais. 

Após as palestras, o Coral do Ministério 

Público do Estado do Tocantins e a servidora 

Iva de Oliveira apresentaram um Momento 

Cultural, encerrando as atividades.  

 

“Toda pedra do caminho 

Você pode retirar 

Numa flor que tem espinho 

Você pode se arranhar 

Se o bem e o mal existem 

Você pode escolher 

É preciso saber viver” 

 

Música: Titãs 

Interpretação: Coral MP Em Canto 

 

 

 

 

 

Foto: Assessoria de Comunicação Social - MPTO 

Foto: Assessoria de Comunicação Social - MPTO 



Outubro de 2018 

Edição nº 10 

 

 
 

Este boletim é uma produção da Corregedoria Nacional do Ministério Público  
E-mail: boletim-corregedoria@cnmp.mp.br | www.cnmp.mp.br | Telefone: (61) 3315-9493 | ISSN 2525-3808. 

 

Corregedor Nacional anuncia a realização de correição extraordinária em São Paulo no mês 

de dezembro e divulga datas de correições para o primeiro semestre de 2019 

 

 

 

O Corregedor Nacional do Ministério 

Público, Orlando Rochadel Moreira, 

comunicou, no dia 09 de outubro, durante a 

16ª Sessão Ordinária de 2018 do Conselho 

Nacional do Ministério Público - CNMP, a 

realização de uma correição extraordinária 

nas Promotorias de Justiça Criminais da 

Capital do Ministério Público do Estado de 

São Paulo situadas no Complexo da Barra 

Funda. As atividades acontecerão no 

período de 3 a 7 de dezembro deste ano. 

Serão 190 unidades correicionadas por uma 

equipe de nove Membros e dois Servidores 

da Corregedoria Nacional do Ministério 

Público.  

Na ocasião, também acontecerá o 

“Encontro Regional de Membros em Estágio 

Probatório e Diálogo da Corregedoria 

Nacional com Membros e Servidores do 

Ministério Público no Estado de São Paulo.” 

O Corregedor Nacional também anunciou, 

no dia 23 de outubro, durante a 17ª Sessão 

Ordinária de 2018, as datas das dez 

correições que serão realizadas no primeiro 

semestre de 2019: três gerais, cinco em 

órgãos de controle e duas extraordinárias. 

 

Veja as datas abaixo: 

 

 

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 órgãos de controle 

(Ministério Público Federal, Ministério 

Público Militar e Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios); 

18 a 20 de março de 2019: duas 

correições em órgãos de controle 

(Ministério Público do Estado do Piauí e 

Ministério Público do Estado do 

Maranhão); 

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. 

 
 

 

 

Informações: Assessoria de Comunicação Social – CNMP 
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Proposta do Corregedor Nacional visa a atualizar resolução que disciplina coleta de 

informações dentro do Ministério Público brasileiro 

 

O Corregedor Nacional do Ministério 

Público, Orlando Rochadel Moreira, 

apresentou, durante a 17ª Sessão Ordinária 

de 2018 do Conselho Nacional do Ministério 

Público – CNMP, no dia 23 de outubro, 

proposta de modificação da Resolução 

CNMP nº 74/2011, com o objetivo de 

atualizar a estrutura dos dados e alterar a 

periodicidade na coleta de informações 

acerca da atividade funcional e 

administrativa do Ministério Público brasileiro. 

A proposta apresentada também traz a 

ideia de realocar o Comitê Gestor Nacional 

das Tabelas Unificadas (CGNTU), hoje 

vinculado à Corregedoria Nacional do 

Ministério Público, para o âmbito da 

Comissão de Planejamento Estratégico do 

Conselho Nacional do Ministério Público 

(CPE/CNMP). 

A Resolução CNMP nº 74/2011disciplina a 

sistemática de coleta de informações 

acerca da atividade funcional e 

administrativa do Ministério Público brasileiro. 

Por sua vez, o CGNTU tem por objetivo 

administrar e gerir as Tabelas Unificadas do 

Ministério Público. 

Orlando Rochadel ressaltou que a proposta 

de atualização da Resolução CNMP nº 

74/2011 está em harmonia com a 

pretendida modernização das Tabelas 

Unificadas do CNMP e atende aos objetivos 

estabelecidos no Plano Diretor da 

Corregedoria Nacional do Ministério Público: 

a otimização do processo de 

preenchimento, envio e coleta dos dados 

enviados pelos Ramos e Unidades do 

Ministério Público brasileiro; o atendimento à 

necessária e constante atualização da 

estrutura dos dados em face das recorrentes 

inovações legislativas e normativas; e a 

valorização e visibilidade das estatísticas 

administrativas e finalísticas da instituição a 

partir da qualidade do conhecimento 

gerado. 

“Importante também registrar o profícuo 

trabalho realizado pelos Membros e 

Servidores que compõem o CGNTU, 

designados por meio da Portaria CNMP-

PRESI nº 11/2018, em razão da eficiência e 

operosidade com que desempenharam as 

suas funções, apresentando significativas 

melhorias às necessidades de atualização 

das Tabelas Unificadas”, falou Orlando 

Rochadel. 

De acordo com o Regimento Interno do 

CNMP, um Conselheiro será designado para 

relatar a proposta apresentada. Após a 

designação, será aberto o prazo de 30 dias 

para o recebimento de emendas. 

 

Informações: Assessoria de Comunicação Social - CNMP 
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Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público aprova relatório conclusivo de correição 

realizada em Sergipe 

 

 

O Plenário do Conselho Nacional do 

Ministério Público - CNMP aprovou, por 

unanimidade, o relatório conclusivo da 

correição extraordinária temática, na área 

de Educação, realizada no Ministério 

Público do Estado de Sergipe. A aprovação 

ocorreu nesta terça-feira, dia 09 de outubro, 

durante a 16ª Sessão Ordinária de 2018. 

As correições temáticas que estão sendo 

implantadas pela Corregedoria Nacional do 

Ministério Público seguem a visão de 

aperfeiçoamento das ferramentas de 

controle e estratégias de atuação. Esse 

modelo está fundamentado na Carta de 

Brasília, que estabeleceu diretrizes 

objetivando a modernização do controle da 

atividade extrajurisdicional pelas 

Corregedorias. 

Processo: 1.00535/2018-44. 

 

Informações: Assessoria de Comunicação Social - CNMP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“É importante que o Membro do Ministério Público esteja consciente de que a sociedade 

brasileira contemporânea é um sistema plural, no qual convivem pessoas com as mais 

variadas características físicas, sociais e psicológicas, revelando a diversidade cultural e 

de histórias de vida. Em qualquer âmbito, a inclusão social apoia-se em tolerância e 

respeito. Portanto, é fundamental adotar a postura de refletir sobre as diferenças entre 

cada ser humano, com a disposição para conviver e aprender, possibilitando o contato 

e o interesse pelo outro.” 

 

Orlando Rochadel Moreira 

Corregedor Nacional do Ministério Público 

(Revista Jurídica da Corregedoria Nacional – Volume V)

 


