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“Dentro do processo de transformação que temos implantado na
Corregedoria Nacional, buscamos valorizar a qualidade da atuação,
com a percepção de que muitos processos e procedimentos
complexos e de encaminhamento difícil podem resultar em
transformação social, mudar o quadro do País. A produtividade não
deve ser meramente uma estatística, mas estar estritamente
relacionada à qualidade do trabalho desenvolvido no Ministério
Público. Esse olhar diferenciado é fundamental e muito importante
para todos nós”.
Orlando Rochadel Moreira
Corregedor Nacional do Ministério Público
(Revista Jurídica da Corregedoria Nacional – Volume V)
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Corregedoria Nacional realiza Encontro Regional com Membros em Estágio
Probatório e Diálogo com Membros e Servidores do Ministério Público no
Estado de Rondônia
Corregedor Nacional aborda atendimento humanizado e necessidade de aproximação
do Membro do Ministério Público com a sociedade em Encontro Regional na cidade de
Porto Velho, Rondônia.

Veja também:
Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União presta
homenagem ao Corregedor Nacional em Reunião Ordinária na cidade de Manaus
Corregedor Nacional participa de Workshop sobre “A Importância da Autocomposição para a
Atuação Resolutiva do Ministério Público” e de Encontro com Movimentos Sociais no Ministério
Público do Estado do Amapá
Projeto social “Mão na Massa”, do Ministério Público do Estado do Amapá, entrega certificados
a alunos com a presença do Corregedor Nacional
Corregedoria Nacional do Ministério Público apresenta Relatório Trimestral de Atividades
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CONSELHO EDITORIAL
Membros

Orlando Rochadel Moreira – Corregedor Nacional do Ministério Público (Presidente)
Rinaldo Reis Lima – Chefe de Gabinete da Corregedoria Nacional
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

Diagramação
Álisson Barbosa Xavier – Chefe da Secretaria de Gabinete da Corregedoria Nacional

O Boletim Informativo Eletrônico da Corregedoria Nacional (BINCN) é regulamentado pela Portaria CNMP-CN nº
13/2017, de janeiro de 2018, e objetiva a publicação e a divulgação, em padrão claro e conciso, de entrevistas,
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 21 de novembro, realizamos, na cidade de Porto Velho, o “Encontro Regional com
Membros em Estágio Probatório e Diálogo da Corregedoria Nacional com Membros e Servidores
do Ministério Público no Estado de Rondônia”. Na ocasião, apresentamos as atividades da
Corregedoria Nacional e conversamos com os Membros recém-ingressos no Ministério Público
naquele Estado, abordando temas como atendimento humanizado, Qualidade e
Resolutividade e outros assuntos de interesse institucional. Também promovemos um diálogo
com Membros e Servidores, de maneira a proporcionar a aproximação da Corregedoria
Nacional com os integrantes do Ministério Público em Rondônia.

Em seguida, no dia 22 de novembro, participamos da 114ª Reunião Ordinária do Conselho
Nacional dos Corregedores-Gerais dos Estados e da União em Manaus, Amazonas, quando
fomos homenageados com a Medalha de Honra do Conselho e recebemos uma placa em
reconhecimento ao trabalho desenvolvido em prol da Instituição.

Anteriormente, no dia 08 de novembro, estivemos na cidade de Macapá para participar de
dois eventos promovidos pelo Ministério Público do Estado do Amapá: O Workshop “A
Importância da Autocomposição para a Atuação Resolutiva do Ministério Público” e o “I
Encontro do Ministério Público do Amapá com os Movimentos Sociais”. No dia seguinte, 09 de
novembro, fomos ao Município de Santana, também no Estado do Amapá, para prestigiar um
evento do projeto social “Mão na Massa”, desenvolvido pelo Ministério Público do Estado e que
beneficia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Durante a 18ª Sessão Ordinária de 2018, no dia 13 de novembro, apresentamos em Plenário o
quarto Relatório Trimestral de Atividades da Corregedoria Nacional do Ministério Público de
nossa gestão, referente ao período de 3 de julho a 2 de outubro de 2018. O documento contém
informações referentes a coleta e processamento de dados, execução de ordens e
deliberações do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP e inspeções e correições
realizadas, dentre outros tópicos relacionados às nossas atividades.

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 com Membros em Estágio Probatório
e Diálogo com Membros e Servidores do Ministério Público no Estado de Rondônia
No dia 21 de novembro, a Corregedoria
Nacional do Ministério Público realizou o
“Encontro Regional com Membros em
Estágio
Probatório
e
Diálogo
da
Corregedoria Nacional com Membros e
Servidores do Ministério Público no Estado de
Rondônia”.

Em seu pronunciamento, o Procurador-Geral
de Justiça do Ministério Público do Estado de
Rondônia, Airton Pedro Marin Filho, destacou
o imenso orgulho do Órgão em sediar o
Encontro
Regional
da
Corregedoria
Nacional. “Nossa gratidão inicialmente à
Corregedoria Nacional, na pessoa do
Corregedor Nacional,
Na
ocasião,
o
Orlando Rochadel, e
Corregedor Nacional
sua valorosa equipe de
do Ministério Público,
Membros Auxiliares por
Orlando
Rochadel
terem
elegido
o
Moreira, proferiu uma
Parquet
rondoniense
palestra
sobre
“Os
para
sediar
esse
Desafios
da
importante
trabalho
Corregedoria Nacional
não só para quem
do Ministério Público”.
ingressa na carreira em
O Corregedor Nacional
estágio probatório, mas
lembrou aos servidores
para que os que nela já
e Membros do MPRO, Foto: Assessoria de Comunicação Social - MPRO
estão, e os servidores”.
em especial os Promotores de Justiça em
estágio probatório, os cinco pilares básicos
A Corregedora-Geral do Ministério Público
adotados pela Corregedoria Nacional do
do Estado de Rondônia, a Procuradora de
Ministério Público em sua gestão: Amor, e
Justiça Vera Lucia Pacheco Ferraz de
não
temor;
Evolução
Humana
e
Arruda, por sua vez, reforçou a honra de
Humanização; Qualidade (Resolutividade);
receber
o
Encontro
Regional
da
Unidade e Indivisibilidade do Ministério
Corregedoria Nacional, considerando um
Público; e Quem ama corrige. Orlando
privilégio para os Membros, em especial os
Rochadel afirmou que os Membros do
que estão em estágio probatório, e para os
Ministério Público precisam aproximar-se
servidores.
mais da população, realizar seu trabalho
Membro Decano
com amor à sociedade e cuidar da própria
saúde física e mental. Destacou ainda que
O Procurador de Justiça e Membro Decano
“O mais importante não é o número de
do Ministério Público do Estado de Rondônia,
processos
despachados
em
uma
Edmilson José de Matos Fonsêca, recebeu
Promotoria, mas a transformação social que
uma placa do Corregedor Nacional em
os Promotores de Justiça podem promover
reconhecimento por seus anos de trabalho
na sociedade”.
dedicados ao Ministério Público brasileiro.
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O Membro Decano, que é fundador da
Associação Rondoniense de Epilepsia, falou
sobre o Projeto “Epilepsia em Debate na
Sociedade”, desenvolvido pelo Ministério
Público do Estado de Rondônia sob sua
coordenação.

incidência na Corregedoria Nacional”. Em
seguida, o Coordenador Substituto de
Correições e Inspeções da Corregedoria
Nacional, Clístenes Bezerra de Holanda,
abordou os “Parâmetros de Qualidade e
Resolutividade
do
Ministério
Público
brasileiro à luz da Recomendação de
Aracaju”. Na sequência, o Coordenador e o
Coordenador Substituto de Inovação,
Evolução Humana e Estágio Probatório da
Corregedoria Nacional, Jairo Cruz Moreira e
Samuel Alvarenga Gonçalves, fizeram
considerações gerais sobre o Estágio
Probatório dos Membros do Ministério
Público.
Encerramento

Foto: Assessoria de Comunicação Social - MPRO

O Projeto foi concebido para atender às
pessoas que sofrem com epilepsia e seus
familiares, por meio de palestras educativas,
distribuição de material gráfico informativo e
uma Casa de Apoio para hospedar os
pacientes vindos do interior de Rondônia. A
“Casa Ana Fonsêca de Apoio às Pessoas
com Epilepsia” foi construída por iniciativa
do Procurador de Justiça Edmilson Fonsêca,
que doou um terreno de sua propriedade, e
contou com doações da iniciativa privada,
sem a utilização de recursos públicos. A
instituição
disponibiliza
gratuitamente
atendimento médico e psicológico, além de
assistência jurídica e social aos pacientes e
seus familiares.
Palestras
No período vespertino, os trabalhos foram
retomados com a palestra do Coordenador
Disciplinar da Corregedoria Nacional do
Ministério Público, Rafael Schwez Kurkowski,
sobre “Aspectos Disciplinares de maior

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.

O encerramento do evento contou com um
momento cultural, quando o “Coral Canto
Livre” apresentou trechos do espetáculo
“Cantando Amores”. A mensagem final foi
feita
pelo
Coordenador-Geral
da
Corregedoria Nacional do Ministério Público,
Rinaldo Reis Lima.
Presenças
Diversas
autoridades
prestigiaram
a
solenidade de abertura do “Encontro
Regional da Corregedoria Nacional com
Membros em Estágio Probatório e Diálogo
da Corregedoria Nacional com Membros e
Servidores do Ministério Público no Estado de
Rondônia”, entre elas: o Presidente do
Tribunal de Contas do Estado, Conselheiro
Edilson Souza Silva; a Procuradora-Chefe do
Ministério
Público
do
Trabalho
Rondônia/Acre, Camilla Holanda Mendes
da Rocha; o Defensor Público-Geral do
Estado de Rondônia, Marcus Edson de Lima;
e o Procurador-Chefe do Ministério Público
Federal em Rondônia, Daniel Azevedo Lobo.
Informações: Assessoria de Comunicação Social – MPRO
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Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União
presta homenagem ao Corregedor Nacional em Reunião Ordinária na cidade de Manaus
No dia 22 de novembro, realizou-se a 114ª
Reunião Ordinária do Conselho Nacional
dos Corregedores-Gerais dos Estados e da
União em Manaus, Amazonas. A pauta
principal da Reunião foi a eleição da nova
diretoria do órgão colegiado, instituído com
o objetivo de contribuir para a defesa dos
princípios,
prerrogativas
e
funções
institucionais do Ministério Público.

estigma do julgador inflexível, implacável e
inacessível. Os Corregedores dos dias atuais
atuam como gestores, comprometidos com
o preparo técnico e o desempenho dos
agentes políticos que compõem os quadros
dos órgãos de execução. Mais do que a
função disciplinar, têm também a função
administrativa, de avaliação, orientação,
fiscalização e recomendação.”

Durante a solenidade, o Corregedor
Nacional do Ministério Público, Orlando
Rochadel Moreira, foi homenageado com a
Medalha de Honra do Conselho Nacional
de Corregedores-Gerais do Ministério
Público dos Estados e da União e recebeu
uma placa em reconhecimento ao trabalho
desenvolvido em prol do engrandecimento
da Instituição.

Já a Corregedora-Geral do Ministério
público do Estado do Amazonas, Jussara
Pordeus, deu destaque à Carta de Brasília,
um marco para o aperfeiçoamento da
atuação do Ministério Público brasileiro. “A
Carta trouxe novos paradigmas de atuação,
planejamento e gestão. A partir desses
novos critérios, não mais se admite uma
ação ministerial descoordenada, que um
Membro desconheça o processo de
produção e gerência da sua própria
Unidade, do seu próprio equilíbrio em suas
atribuições e tão pouco se admite adoção
de medidas sem efetividade, este é o olhar
contemporâneo deste conselho que foi
espraiado em todo o Brasil”, afirmou a
Corregedora.

Foto: Assessoria de Comunicação Social - MPAM

A Procuradora-Geral de Justiça do Ministério
Público do Estado do Amazonas, Leda Mara
Nascimento Albuquerque, fez uma reflexão
sobre o papel das Corregedorias na
atualidade dentro da dimensão estratégica
de atuação do Ministério Público. “Temos
nos dias de hoje as Corregedorias como
órgãos controladores e indutores da
efetividade institucional. O novo perfil das
Corregedorias já não comporta mais o
Corregedor em face de quem recai o
Este boletim é uma produção da Corregedoria Nacional do Ministério Público
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Para o Corregedor Nacional do Ministério
Público, a realização do encontro em
Manaus foi de grande importância para a
Corregedoria Nacional e as CorregedoriasGerais, por acreditar que o Ministério Público
do Estado do Amazonas, com a
Procuradora-Geral de Justiça Leda Mara e a
Corregedora-Geral Jussara Pordeus, tem
muito a ensinar. “Consideramos o Amazonas
um estado exemplar em todos os aspectos,
que orgulha o Ministério Público brasileiro”,
disse Orlando Rochadel.
Informações: Assessoria de Comunicação Social - MPAM
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Corregedor Nacional participa de Workshop sobre “A Importância da Autocomposição para a
Atuação Resolutiva do Ministério Público” e de Encontro com Movimentos Sociais no Ministério
Público do Estado do Amapá
Workshop
O Corregedor Nacional do Ministério
Público,
Orlando
Rochadel
Moreira,
participou de um Workshop no dia 08 de
novembro, no Ministério Público do Estado
do Amapá, com o tema “A Importância da
Autocomposição
para
a
Atuação
Resolutiva do Ministério Público”. O evento
objetivou a sensibilização/formação dos
profissionais que atuam no Órgão Ministerial
acerca da importância dos métodos
autocompositivos para atuação resolutiva,
a fim de que a Instituição aprimore a
prestação de serviços à sociedade.

Foto: Assessoria de Comunicação Social - MPAP

Durante o evento, o Corregedor Nacional
falou sobre a importância de uma
sociedade solidária e fraterna, como dispõe

a Constituição Federal, e destacou o
trabalho que vem sendo feito pelo Ministério
Público neste âmbito para atender melhor
ao cidadão: “Nossa preocupação não é
somente saber sobre o número de processos
que os promotores do MP-AP estão
trabalhando, mas se essas ações estão
melhorando a vida das pessoas. Só
mudaremos, Membros do MP e a sociedade
em geral, sobre valores e a paz, com
treinamento. Por isso, é essencial este
workshop, para promover a mudança”.
Encontro com Movimentos Sociais
Ainda no dia 08 de novembro, no período
vespertino,
o
Corregedor
Nacional
participou do “I Encontro do Ministério
Público do Amapá com os Movimentos
Sociais”, ocasião em que proferiu a palestra
“Os movimentos sociais, o Ministério Público
e
a
liderança
no
processo
de
transformações sociais”. Orlando Rochadel
falou sobre pacificação, amor, integração e
aceitação às diferenças e sobre o
entendimento,
no
Ministério
Público
brasileiro, de que o incentivo ao diálogo
permanente
ajuda
a
diminuir
a
judicialização.
Informações: Assessoria de Comunicação Social – MPAP

“Todos devemos tratar as pessoas com respeito, receber bem aqueles que procuram o Ministério
Público, com um atendimento acolhedor, e atuar com resolutividade”.
Orlando Rochadel Moreira
Corregedor Nacional do Ministério Público
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Projeto social “Mão na Massa”, do Ministério Público do Estado do Amapá, entrega certificados
a alunos com a presença do Corregedor Nacional

No dia 09 de novembro, o Corregedor
Nacional do Ministério Público, Orlando
Rochadel Moreira, e o Coordenador-Geral e
Chefe de Gabinete da Corregedoria
Nacional, Rinaldo Reis Lima, estiveram no
Município de Santana, no Estado do
Amapá, para participar de um evento do
projeto social “Mão na Massa”, realizado
pelo Ministério Público do Estado do Amapá,
em parceria com o “Lar Betânia” e a
empresa de trigo “O Moinho”. Na ocasião,
ocorreu a formatura da primeira turma do
curso de Panificação oferecido pelo
projeto. 50 (cinquenta) jovens em situação
de vulnerabilidade social atendidos pelo Lar
Betânia, por meio do Instituto Marcelo
Cândia, concluíram o curso, que teve a
duração de três meses, qualificados para o
mercado de trabalho.

Foto: Assessoria de Comunicação Social - MPAP

Orlando Rochadel saudou os Membros do
Ministério Público do Estado do Amapá e fez
uma saudação especial ao prefeito Ofirney
Sadala, ex-Promotor de Justiça, e ao
representante da empresa “O Moinho”, do
Grupo Soreidom, Mortime Di Mossac, pelo
exemplo de responsabilidade social, ao
acreditar e investir na inciativa e colaborar
com o Ministério Público na promoção da
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transformação social. Aos formandos,
aconselhou: “Acreditem em vocês, sejam
honestos, sejam do bem, pratiquem o amor,
porque o mundo está aos seus pés e vocês
podem ser o que quiserem”.

Foto: Assessoria de Comunicação Social - MPAP

Também estiveram presentes no evento o
Procurador-Geral de Justiça do Ministério
Público do Amapá, Márcio Augusto Alves; a
Corregedora-Geral,
Estela
Sá;
os
Procuradores de Justiça Nicolau Crispino e
Judith Teles; a irmã Rosane, do Lar Betânia;
bem como os idealizadores do projeto, os
Promotores de Justiça Miguel Angel Ferreira
e José Cantuária Barreto.
O projeto “Mão na Massa” é uma iniciativa
da Promotoria da Infância e Juventude da
cidade de Santana, desenvolvido por meio
de parcerias com as instituições de
acolhimento de crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade e com apoio da
iniciativa privada. O objetivo da ação é
promover capacitação e proporcionar uma
melhor perspectiva de vida aos jovens do
Município.
Informações: Assessoria de Comunicação Social - MAAP
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Corregedoria Nacional do Ministério Público apresenta Relatório Trimestral de Atividades
O Corregedor Nacional do Ministério
Público,
Orlando
Rochadel
Moreira,
apresentou, no dia 13 de novembro, o
quarto Relatório Trimestral de Atividades da
Corregedoria Nacional do Ministério Público
de sua gestão, referente ao período de 3 de
julho a 2 de outubro de 2018. A
apresentação ocorreu durante a 18ª Sessão
Ordinária deste ano.

Foto: Assessoria de Comunicação Social - CNMP

No Relatório, é possível ter acesso a
informações
referentes
a
coleta
e
processamento de dados, execução de
ordens e deliberações do Conselho
Nacional do Ministério Público - CNMP e
inspeções e correições realizadas. Também
se podem ver, entre outros dados,
estatísticas de procedimentos disciplinares
autuados e recomendações orientadoras
expedidas.
Na apresentação do documento, Orlando
Rochadel ressaltou que, no trimestre, foram
realizados o Encontro Regional com os
Membros em Estágio Probatório e o Diálogo
da Corregedoria Nacional com Membros e
Servidores do Ministério Público nos Estados

de Pernambuco e da Bahia. “A finalidade é
buscar a valorização dos integrantes do
Ministério Público não apenas desde o
ingresso, mas especialmente ao longo de
toda a sua vida institucional”, disse o
Corregedor Nacional.
Orlando Rochadel também destacou a
realização de duas correições. Uma geral,
em Pernambuco, e outra junto aos órgãos
de controle disciplinar do Ministério Público
do Trabalho, em Brasília/DF. Além disso, a
Corregedoria Nacional participou do 9º
Congresso de Gestão do Ministério Público,
realizando o evento “Corregedorias e os
Novos Desafios do Ministério Público
Brasileiro”, nos dias 11 e 12 de setembro.
No
campo
disciplinar,
segundo
o
Corregedor
Nacional,
“temos
tido
igualmente intensa atuação, com uma
considerável movimentação de feitos sob a
responsabilidade e a atribuição da
Corregedoria Nacional, sem descuidar,
contudo, de uma criteriosa análise de todos
os casos que aportam neste Conselho
Nacional do Ministério Público”.
Ao concluir a apresentação do Relatório,
Orlando Rochadel disse: “O CNMP tem
demonstrado sua vocação constitucional e
legitimidade
democrática
para
o
enfrentamento de casos emblemáticos
envolvendo a atuação do Ministério Público
brasileiro; isso acaba por refletir na criação
de
precedentes
paradigmáticos
e
orientações salutares que certamente têm
contribuído para o aperfeiçoamento
funcional da Instituição em todo o País”.
Informações: Assessoria de Comunicação Social – CNMP
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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.
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