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PORTARIA CNMP-CN N° 113, DE 20 DE ABRIL DE 2018. 

  

O CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso de suas 

atribuições conferidas pelos artigos 130-A, § 2°, III, e § 3º, I, da Constituição Federal, e pelos artigos 

18, VI, 84 e 89, § 2º, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, e 

considerando as provas encontradas fortuitamente nos autos da Reclamação Disciplinar nº 

1.00147/2018-54, 

 

RESOLVE: 

 

1. Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em face de NIEDJA GORETE DE 

ALMEIDA ROCHA, Procuradora da República, para apuração de eventual prática de infração 

disciplinar descrita nos autos da Reclamação Disciplinar nº 1.00147/2018-54.  

 

2. Indicar, atendendo à exposição circunstanciada acima realizada, a ocorrência de infração 

disciplinar ao dever de obedecer às normas que regem seu ofício, notadamente regras de atribuição 

(artigo 236, caput, parte final, II e IX, c/c artigos 15, § 1º, 38, IV, e 39, todos da Lei Complementar 

75/1993), violação ao art. 3º da Resolução CNMP de nº 20/2007, dos artigos 8º e 10 da Lei 9.296/1996, 

além dos princípios da dignidade da pessoa humana (CR, art. 1º, III), legalidade e eficiência (CR, 

artigos 5º e 37, caput), ensejando, por consequência, a aplicação da sanção disciplinar de 

SUSPENSÃO POR 60 DIAS, nos termos do art. 240, IV, da Lei Complementar 75/1993. 

 

3. A penalidade acima é aplicada, ao invés da demissão, em consideração ao fato de que a 

reclamada, embora possuir vastos registros correcionais, não ostenta condenação disciplinar, aliado à 

insuficiência de prova e dano concreto às investigações criminais cujo sigilo foi revelado, bem como 

considerando o princípio da proporcionalidade, já reconhecido pelo Plenário do CNMP na 

substituição de pena de demissão por suspensão. 

 

4. Determinar a distribuição do Processo Administrativo Disciplinar a um Conselheiro Relator, 

nos termos do artigo 89, da Resolução nº 92/2013 (RICNMP).  

https://diarioeletronico.cnmp.mp.br/apex/EDIARIO.view_caderno?p_id=6549


 

 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 
 

2/2 
 

5.  Apontar o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão do Processo Administrativo 

Disciplinar, ressalvada a possibilidade de prorrogação motivada pelo Relator, nos termos do artigo 

90 do RICNMP.  

6. Autue-se esta Portaria como peça inaugural de autos de Processo Administrativo Disciplinar. 

Publique-se.  

Registre-se.  

Cumpra-se. 

 

 

Brasília-DF, 9 de maio de 2018. 

 

 

 

ORLANDO ROCHADEL MOREIRA 

Corregedor Nacional do Ministério Público 


