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Senhores Familiares,
Senhoras e Senhores,
Caríssimo colega Rogério Schietti,

Esta  singela  solenidade  tem  um  valor 
extraordinário, notadamente porque chegou a hora de 
imortalizar  o colega Rogério Schietti  na Galeria  dos 
Procuradores-Gerais de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios.

E, para chegar até este momento de sua vida, o 
colega Rogério  Schietti  –  mineiro  de Juiz  de Fora – 
percorreu  um  longo  caminho.  Sua  trajetória 
profissional iniciou-se quando ainda era um menino, 
pois, aos 14 anos, ingressou no Banco do Brasil como 
escriturário.

O tempo passou. Ele concluiu o bacharelado em 
Direito no Centro Universitário de Brasília. Exerceu a 
advocacia por um curto período e,  no ano de 1987, 
ingressou no MPDFT.

Aqui  na  nossa  Casa,  Rogério  Schietti  atuou, 
inicialmente, como Defensor Público. Posteriormente, 
foi  promovido a Promotor de Justiça tendo oficiado 
em  diversas  promotorias  como,  por  exemplo,  a 



Promotoria  Criminal,  a  Promotoria  Cível  e  a 
Promotoria  de  Família.  Foi  igualmente  assessor 
criminal da Procuradoria-Geral de Justiça.

No ano de 2003, foi promovido a Procurador de 
Justiça  e,  em  julho  de  2004,  nomeado  Procurador-
Geral de Justiça para um mandato de 2 anos.

Vale destacar que a sua gestão priorizou o tema 
da  Proteção  da  Criança  e  do  Adolescente, 
desenvolvendo  projetos  extremamente  importantes, 
como  as  visitas  pessoais  ao  Caje,  o  MP  de  Portas 
Abertas,  o  Dia  da Leitura.  Também no período,  foi 
criado o Espaço Humanidade – destinado a promover 
a  reflexão  constante  dos  Direitos  Humanos  –  e  o 
Projeto Diálogos.

Nesse  ínterim,  Rogério  Schietti  dedicou-se 
também à Academia.  Professor  da Fundação Escola 
do Ministério Público desde 1992, foi também diretor-
geral  da  Instituição.  Na  USP,  recebeu  os  títulos 
acadêmicos de Mestre e Doutor em Direito Processual 
Penal.  Autor  de  vários  artigos  e  livros,  o  colega 
Rogério Schietti lançará no dia 21 de junho sua última 
produção científica, haja vista que coordenou a obra 
intitulada Justiça Criminal: Uma Explicação Simples.

Atualmente,  Rogério  Schietti  está  lotado  na  3ª 
Procuradoria  de  Justiça  Criminal  Especializada,  é 



membro  da  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  em 
matéria  Criminal  e  é,  também,  conselheiro  do 
Conselho Superior do MPDFT. 

Caríssimo Rogério, por toda sua trajetória e pelas 
suas  qualidades  –  profissionais  e  pessoais  –,  seus 
colegas de Ministério Público têm a honra de tê-lo na 
galeria dos Procuradores-Gerais de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios.

Receba, assim, o reconhecimento e a homenagem 
de  nós  todos  integrantes  do  Ministério  Público  do 
Distrito Federal e Territórios. 

Obrigada.


