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tAos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas,
zna edificio-sede do Ministério Público de Santa Catarina, em Florianópolis, SC,
siniciou-se a 1183 (centésima décima oitava) Reunião Ordinária do Conselho
aNacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União,
ssob a presidência do Corregedor-Geral do MPPR, Moacir Gonçalves Nogueira Neto,
6e que contou com a presença de todos os membros conselheiros, à exceção dos
zCorregedores-Gerais do MPSE, do MPPA e do MPAC - ausentes justificadamente -,
gos dois últimos representados, respectivamente, pelo Subcorregedor-Geral do
9MPPA, Manoel Santino Nascimento Júnior; e pelo Subcorregedor-Geral do MPAC,
roÁlvaro Luiz Araújo Pereira. Ao início, o Sr. Presidente cumprimentou e saudou a
rrtodos e passou a palavra ao Presidente da ACMB Marcelo Gomes Silva, ao
l2Procurador-Geral de Jusüça do MPSC em exercício, Fábio de Souza Trajano, e ao
l3Corregedor-Geral do MPSC, lvens José Thives de Carvalho, que, sequencialmente,
t+saudaram, agradeceram e deram as boas vindas aos presentes, almejando êxito no
lSdesenvolvimento das aüvidades a serem realizadas durante a reunião do Conselho.
loDando início aos trabalhos, O Sr. Presidente informou aos presentes, conforme
tzanteriormente noticiado, sobre
impossibilidade de comparecimento do
lscorregedor Nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis Dias, em razão do advento
rgde atividades de correição extraordinária da Corregedoria Nacional do CNMP, no
zoEstado do Pará, no mesmo período. (11 Em sequência, em razão da alteração da
2lprogramação, o Sr. Presidente submeteu ao órgão colegiado a eleição para escolha
22da nova diretoria do CNCGMPEU, para a gestão do ano de 2Q20, composta por
zachapa única, integrada pelos seguintes Corregedores-Gerais: Presidente: Tereza
24Crisüna Maldonado Katurchi Exner - MPSP; le Vice-Presidente: Sérgio Abinagem
2sserrano - MPGO; 23 Vice-Presidente: Maria de Conceição Figueiredo Rolemberg
26MPSE; lc Secretária: Jussara Maria Pordeus e Silva
MPAM; 2q Secretário: José
2Tvaldenor Queiroz Júnior MPDFT; Diretor Financeiro: Geraldo Magela Barbosa
z8Pirauá
MPAL; Diretor de Comunicação Social: Jorge Mendonça Rocha - MPPA.
2gsubmetida à votação pelo órgão colegiado, a chapa inscrita foi eleita por
aoaclamação de todos os conselheiros. O Sr. Presidente passou a palavra à Presidente
3rda Diretoria eleita, Corregedora-Geral do MPSP, Tereza Crisüna Maldonado
32Katurchi Exner, que, ressaltando a unidade do Ministério Público, saudou os
33presentes e agradeceu a oportunidade e a emoção de, em conjunto com os demais
3+membros da Diretoria eleita, poder estar à frente da condução do órgão colegiado
asà próxima gestão, para o ano de 2020, propondo, ao final, um voto de louvor ao
36atual Presidente do CNCGMPEU, Moacir Gonçalves Nogueira Neto, pela destacada
azatuação na gestão da Diretoría do órgão colegiado, ao longo do ano de 2019, o que
$foi aprovado por unanimidade. Em sequência, o Sr. Presidente passou a palavra ao
3gCorregedor-Geral do MPMA, Eduardo Jorge Hiluy Nicolau, que, ressaltando a união
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4Oexistente entre os membros do órgão colegiado, parabenizou a atual Presidência e
41a Diretoria pela condução dos trabalhos do Conselho no ano de 2019. Após, o Sr.

+zPresidente agradeceu às palavras de elogio e reconhecimento aos trabalhos
+3desenvolvidos pela atual Diretoria, enfatizando e enaltecendo a união existente
44entre os respectivos membros ao longo de toda a gestão. (2) Em continuidade, o Sr.
4sPresidente passou a palavra ao Corregedor-Geral do MPMG e Diretor Financeiro do
46CNCGMPEU, Paulo Roberto Moreira Cançado, que apresentou e descreveu
+zformalmente aos membros do colegiado a prestação de contas relativas ao ano de
482OL9, a qual, submetida a apreciação, foi aprovada por unanimidade. (3) Após, o
49Sr. Presidente, em ratificação a deliberação da 116e Reunião do CNCGMPEU, de
soBrasília/DF, e ao Oficio Circular ne 22/20L9, de 07.t1.20t9, expedido a todos os
stmembros do colegiado, submeteu a discussão a minuta de exposição de motivos,
szelaborada por Comissão instituída para este fim específico, composta pela
S3Corregedora-Geral do MPAM, Jussara Maria Pordeus e Silva, pela Corregedoras+Geral do MPSB Tereza Crisüna Maldonado Katurchi Exner, e pelo Corregedor-Geral
ssdo MPSC, lvens José Thives de Carvalho, acerca do tema "Consequêncios Jurídicas
s6e Efeitos Prátícos do Competência Concorrente entre a Corregedoria Nocional e as
5TCorregedorios Regionais, Federois e Estoduais dos Ministéríos Públícos Brosileiros",
58a ser encaminhada ao Conselho Nacional do Ministério Público, como proposta de
ssalteração de seu regimento interno. Havendo concordância dos membros em
eorelação ao conteúdo da minuta elaborada, houve sugestão da Corregedora-Geral
ordo MPAM, Jussara Maria Pordeus e Silva, no sentido de seu encaminhamento, via
s2ofício, ao Presidente do CNMP e ao Corregedor Nacional, para conhecimento e
oganálise respecüva, o que foi aprovado por unanimidade. (a) Em sequência, o Sr.
64Presidente, em ratificação a deliberação da 117e Reunião do CNCGMPEU, de
ssGoiânia /GO, e ao Oficio Circular ne t8/20t9, de 03.10.2019, expedido a todos os
somembros do colegiado, submeteu a discussão a proposta de edição de resolução
szsobre o tema Ajustamento de Conduta Díscíplínor, elaborada por Comissão
osinstituída para este fim específico, composta pelos Corregedores-Gerais Luciana
esSapha Silveira, do MPRJ, Celso Jerônimo de Souza, do MPAC, e Paulo Roberto
z0Moreira Cançado, do MPMG, a ser encaminhada ao Conselho Nacional do
zrMinistério Público, como sugestão à proposta de edição de resolução sobre o
72ïema, em trâmite perante aquele órgão colegiado. Após abordagem inicial sobre o
73tema, por parte de uma das integrantes da comissão, Corregedora-Geral do MPRJ,
z+Luciana Sapha Silveira, houve intervenção a respeito do tema, por parte da
TsCorregedora-Geral do MPAB Estela Maria Pinheiro do Nascimento Sá, que também
zeagradeceu a forma como foi recepcionada pelo Corregedor-Geral do MPSC, lvens
ttJosé Thives de Carvalho, agradeceu a confiança depositada pelo Presidente do
zgConselho e por seus membros conselheiros, para o exercício das funções de

TgSecretária, integrante da Diretoria do órgão colegiado, parabenizou ao Presidente
sOdo Conselho pela brilhante atuação à frente da Diretoria no ano de 2019 e
Slparabenizou e desejou sucesso à Corregedora-Geral do MPSP, pela eleição e futura
azassunção no cargo de Presidente do CNCGMPEU, colocando-se à disposição para
83busca de melhorias à atuação das Corregedorias-Gerais. Em sequência, sobre o
84tema específico, também houve intervenções do Corregedor-Geral do MPRS, lvan
gsSaraiva Melgaré, do Corregedor-Geral do MPMG, Paulo Roberto Moreira Cançado,
86do Corregedor-Geral do MPDFï José Valdenor Queiroz Júnio6 do Corregedor-Geral
87do MPï André Luís Spies, da Corregedora-Geral do MPSP, Tereza Cristina
SSMaldonado Katurchi Exner, do Corregedor-Geral do MPGO, Sérgio Abinagem
Sgserrano, do Corregedora-Geral do MPAM, Jussara Maria Pordeus e Silva, do
gOCorregedor-Geral do MPCE, José Wilson Sales Júnior, do Subcorregedor-Geral do
9lMPPA, Manoel Santino Nascimento Júnior, da Corregedora-Geral do MPF, Elizeta
g2Maria de Paiva Ramos, do Corregedor-Geral do MPMï Hélio Fredolino Faust, e do
g3Corregedor-Geral do MPPI, Luís Francisco Ribeiro, o conteúdo da proposta e a
g+forma de seu encaminhamento ao CNMP contaram com aprovação unânime do
ssórgão colegiado. (5) Dando continuidade à programação, o Sr. Presidente procedeu
g6às homenagens a ex-Corregedores-Gerais que recentemente deixaram de integrar
szo colegiado, com a entrega de placas e comendas, seguindo a seguinte ordem:
gs(S.a.) Oswaldo José Barbosa Silva MPF com entrega da placa e comenda pela
ggatual Corregedora-Geral, Elizeta Maria de Paiva Ramos, e (5.b.) Maurício Correia de
looMello - MPï com entrega da placa e comenda pelo atual Corregedor-Geral, André

-

rorLuís Spies. (61 Em sequência, o Sr. Presidente passou à exposição dos temas
toz"lnspeção Permanente (art. 19 da Lei 8.625/93) - formulário eletrônico" e
lo3"Resultado financeiro de TACs firmados na área de improbidade administraüva 1o4MPPR," que contaram com a intervenção e questionamentos do Corregedor-Geral
105do MPSC, lvens José Thives de Carvalho, do Corregedor-Geral do MPMS, Marcos
1O6Antônio Martins Sottoriva, do Corregedor-Geral do MPï André Luís Spies, da
loTCorregedora-Geral do MPSB Tereza Cristina Maldonado Katurchi Exner; da
losCorregedora-Geral do MPAB Estela Maria Pinheiro do Nascimento Sá, e da
l0gCorregedora-Geral do MPAM, Jussara María Pordeus e Silva. l7l Dando
ttOcontinuidade aos trabalhos da reunião no período vespertino, o Sr. Presidente
lllpassou a palavra ao Promotor de Justiça do MPSC, Pedro Roberto Decomain, gu€
ll2passou à exposição do tema "Nova Lei de Abuso de Autoridade". (8) Após, como
rrsparte integrante da abordagem relaüva aos assuntos gerais: (8.a.) o Sr. Presidente
ll+informou aos presentes sobre a tramitação, no Supremo Tribunal Federal, da ADIN
11s6106; (8.b.) o Sr. Presidente sugeriu a definição, pelo órgão colegiado, do
rrscalendário das reuniões a serem realizadas no ano de 2020, ficando assim
ttzagendado, de forma preliminar: 13 reunião, de posse da diretoria eleita, em março
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118de 2020, em São Paulo/SP; 2c reunião em maio de 2020, em Rio Branco/AC; 3e
rtgreunião em agosto de 2020, em São Luís/MA; 4a reunião em outubro de 2020, em
l2oMacapá/AP; 5e reunião em dezembro de 2020, em João Pessoa/PB; (8.c.1 o Sr.
r2lPresidente, a partir de iniciativa externada pela Corregedora-Geral do MPAM,
l22Jussara Maria Pordeus e Silva, teceu considerações a respeito da tramitação, no
r23Conselho Nacional do Ministério Público, de proposta de resolução tratando sobre
1240 tema "Curso de vitaliciamento", salientando a importância de o CNCGMPEU se
tzsmanifestar sobre a matéria objeto da proposta de resolução. O conselho deliberou
rzepela formação de uma comissão, a ser composta pela Corregedora-Geral do
127MPAM, Jussara Maria Pordeus e Silva, pela Corregedora-Geral do MPSB Tereza
l28Cristina Maldonado Katurchi Exne[ e pelo Corregedor-Geral do MPGO, Sérgio
propostas do próprio
r2gAbinagem Serrano, objetivando elaborar sugestões
I30CNCGMPEU sobre o tema, a serem apresentadas na próxima reunião de
ratmarço/2020, para em sequência serem encaminhadas ao CNMB a fim de que
132possam integrar a proposta de resolução, em trâmite naquele órgão. O colegiado
rggainda estabeleceu o prazo de 15.12.2019, para que os membros conselheiros
l34encaminhem sugestões e proposições sobre o tema à comissão constituída no
rgsâmbito do CNMPEU, também deliberando no sentido de oficiar ao relator da

e

l36proposta de resolução, no âmbito do CNMB comunicando a consütuição da
tgzcomissão em referência. (9) Ao final, o Sr. Presidente passou a palavra ao
BgCorregedor-Geral do MPGO, Sérgio Abinagem Serrano, que passou à abordagem
ragdo tema "índice de Criação e lnstalação de Promotoria de Justiça - lClP". (10) Nada
taomais havendo a deliberar, o Sr. Presidente agradeceu e parabenizou aos integrantes
rarda equipe da Corregedoria-Geral do MPSC, pela recepção geral e organização do
l42evento, assim como agradeceu aos membros conselheiros pelo convívio fraterno e
r+apela experiência vivenciada por ocasião da gestão da diretoria, por ele presidida ao
144longo do ano de 2019, dando por encerrada a reunião, às 18:00 horas. Para
l4sconstar, eu, Estela Maria Pinheiro do Nascimento Sá, Corregedora-Geral do MPAP e
L46te Secretária do CNCGMPEU, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada e pelo
t47Sr. Presidente.

Moacir Gonçalves Nogueira Neto
Corregedor-Geral do MPPR
Presidente

Estela Maria Pinheiro do Nascimento Sá
Corregedora-Geral do M PAP
13 Secretária

