ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS
CORREGEDORES GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO

Sessão Solene de Posse da Diretoria / Gestão 2017: aos nove dias do mês de março do ano
de dois mil e dezessete, no auditório Ary Florêncio Guimarães, sede do Ministério Público do
Estado do Paraná, localizada na Rua Marechal Hermes, nº 761, em Curitiba, foi realizada a sessão
solene de posse dos integrantes da Diretoria do Conselho Nacional dos Corregedores do Ministério
Público dos Estados e da União, como parte integrante da 106ª Reunião Ordinária do Colegiado. Na
ocasião, os trabalhos foram inaugurados com a composição da mesa, composta pelas seguintes
autoridades: Procurador-Geral de Justiça do Paraná, Dr. Ivonei Sfoggia; Procurador de Justiça do
Rio Grande do Sul, Dr. Ruben Giugno Abruzzi; Corregedor-Geral do Ministério Público do Paraná,
Dr. Arion Rolim Pereira; Corregedor Nacional, Dr. Cláudio Henrique Portela do Rego; 1º VicePresidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Desembargador Arquelau Araújo Ribas; Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira; Defensor
Público-Geral, Dr. Sérgio Roberto Rodrigues Parigot de Souza; Comandante-Geral da Polícia
Militar do Paraná, Maurício Tortato; Presidente da CONAMP, Dra. Norma Angélica Reis Cardoso
Cavalcante; Presidente da Associação Paranaense do Ministério Público, Dr. Cláudio Franco Felix e
o Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Procurador de Justiça Fábio
Bastos Stica. Estavam também presentes na abertura dos trabalhos o ex-Corregedor Nacional
Alessandro Tramujas Assad e os seguintes Corregedores Gerais ou respectivos representantes: Acre
- Dra. Kátia Rejane de Araújo Rodrigues; Alagoas - Dr. Lean Antônio Ferreira de Araujo; Amapá Dra. Estela Maria Pinheiro do Nascimento Sá; Amazonas - Dr. José Roque Nunes Marques; Bahia Dr. Marco Antônio Chaves Da Silva; Ceará - Dr. José Wilson Sales Junior; Distrito Federal - Dr.
Gladaniel Palmeira de Carvalho; Espírito Santo - Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta; Goiás - Dr.
Abraão Júnior Miranda Coelho; Maranhão - Dr. Teodoro Peres Neto (Subcorregedor-Geral); Mato
Grosso - Dr. Flávio C. Fachone; Mato Grosso do Sul - Dr. Marcos Antonio Martins Sottoriva;
Minas Gerais - Dr. Paulo Roberto Moreira Cançado; Paraíba - Dr. Francisco Lavor (representante);
Piauí - Dr. Aristides Silva Pinheiro; Rio de Janeiro - Dr. Pedro Elias Erthal Sanglard; Rio Grande do
Norte - Dr. Anísio Marinho Neto; Rio Grande do Sul - Dr. Ivan Saraiva Melgaré; Rondônia - Dra.

Vera Lúcia Pacheco Ferraz de Arruda; Roraima - Dra. Stella Maris Kawano D'Avila; Santa Catarina
- Dr. Gilberto Callado de Oliveira; São Paulo - Dr. Paulo Afonso Garrido de Paula; Sergipe - Dr.
Carlos Augusto Alcântara Machado; Tocantins - Dr. João Rodrigues Filho; Ministério Público
Militar - Dr. Giovanni Rattacaso; Ministério Público do Trabalho - Dr. Maurício Correia de Mello; e
Ministério Público Federal - Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho. Após a execução do
hino nacional brasileiro pela Banda da Polícia Militar do Paraná, foi feita a leitura e assinatura do
termo de posse, lavrado nos seguintes termos: "Aos nove dias do mês de março de dois mil e
dezessete, às 10 horas, no Auditório Ary Florêncio Guimarães, sede do Ministério Público do
Estado do Paraná localizada na rua Marechal Hermes, 751, Centro Cívico, em Curitiba, na 106ª
Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais do Ministério Público dos
Estados e da União - CNCGMP, foram empossados, nos termos do artigo 22 do Estatuto da
entidade, os integrantes da diretoria eleitos para o mandato da gestão 2017. Preenchidos os
requisitos de investidura, o Presidente do Colegiado, Procurador de Justiça do Rio Grande do Sul
Doutor Ruben Giugno Abruzzi, tomou dos Corregedores-Gerais empossandos o compromisso de
respeitar os objetivos do Conselho e de desempenhar com retidão as funções dos respectivos
cargos: Arion Rolim Pereira / MPPR (Presidente), Vera Lúcia Pacheco Ferraz de Arruda /
MPRO (1º Vice-Presidente), Pedro Elias Erthal Sanglard / MPRJ (2º Vice-Presidente), João
Rodrigues Filho / MPTO (1º Secretário), Maurício Correia de Mello / MPT (2º Secretário),
Marcos Antônio Martins Sottoriva / MPMS (Diretor Financeiro) e Paulo Roberto Moreira
Cançado / MPMG. E, para constar, foi lavrado o presente termo que, depois de lido, vai
devidamente assinado. Após tomados os compromissos e assinado o respectivo termo (cópia em
anexo), fizeram uso da palavra: o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Ivonei Sfoggia; o Procurador de
Justiça e ex-Presidente do CNCG Ruben Giugno Abruzzi; o Corregedor Nacional Cláudio Henrique
Portela do Rego; a Presidente da Conamp Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcante; o CorregedorGeral do Ministério Público do Estado do Paraná e Presidente empossado Arion Rolim Pereira
(conforme gravação da cerimônia em anexo). Durante os trabalhos, o Corregedor Nacional fez o
lançamento da II Revista Jurídica da Corregedoria Nacional. A cerimônia foi encerrada às onze
horas e quarenta minutos com a apresentação do Coral MP Encanta, integrado por membros e
servidores do Ministério Público do Paraná, com convocação para retomada dos trabalhos na sede
da Associação Paranaense do Ministério Público. Primeira Reunião de Trabalho: aos nove dias do

mês de março de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta minutos, na sede da Associação
Paranaense do Ministério Público, localizada na Rua Mateus Leme, número 2018, 3º andar, em
Curitiba, foram iniciados os trabalhos da 106ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos
Corregedores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. Parte introdutória: a parte
introdutória da reunião foi realizada pelo Presidente do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais
(CNCG), Dr. Arion Rolim Pereira, conferindo a palavra às seguintes autoridades: i) ao Dr.
Cláudio Franco Felix, Presidente da Associação Paranaense do Ministério Público (que fez a
saudação em nome da entidade aos integrantes do colegiado; ii) ao Dr. Fábio Bastos Stica,
Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público (que saudou os integrantes do colegiado e
realçou a importância das atividades correicionais); iii) ao Dr. Cláudio Henrique Portela do Rego
(que abordou as seguintes matérias: aprovação de alteração do artigo 22 da Resolução nº 89/CNMP,
dispondo sobre a publicidade das pautas de julgamento dos órgãos do Ministério Público;
procedimento de estudo e pesquisa da Corregedoria Nacional, dispondo sobre atuação do Ministério
Público em 2º grau, comunicando o dia 24 de março de 2017 para apresentação de propostas e
realização de audiência pública em 24 de maio de 2017; proposta de resolução sobre as inspeções e
correições das Corregedorias do Ministério Público, visando adequar a Resolução nº 149/CNMP às
diretrizes da Carta de Brasília); iv) ao Dr. Pedro Elias Erthal Saglard, CGMPRJ que suscitou
questão sobre a edição da Resolução nº 160/CNMP, indagando aos Conselheiros do CNMP
presentes sobre a extensão da aplicação da norma - informando o Presidente do CNCG que
concederia a palavra aos Conselheiros do CNMP para resposta após a apresentação a primeira
palestra. Ainda na parte introdutória da reunião, o Presidente do CNCG: i) se reportou à ata da 105ª
Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Corregedores do Ministério Público dos Estados e da
União, que, anteriormente encaminhada a todos os Corregedores Gerais através do ofício circular nº
02/2017/CNCG, teve, à unanimidade, dispensada a leitura, seguindo-se, assim, a respectiva
aprovação por unanimidade; ii) apresentou a equipe da Corregedoria Geral do Ministério Público do
Estado do Paraná. Palestras e discussões (1ª parte): na sequência da reunião, o Presidente do
CNCG conferiu a palavra às integrantes do Ministério Público Lenna Luciana Nunes Daher
(Coordenadora Geral da Corregedoria Nacional e Promotora de Justiça do MPDFT) e Ludmila
Reis Brito Lopes (Procuradora do Trabalho e integrante da Coordenadoria de Inspeções e
Correições da Corregedoria Nacional), que abordaram o tema "Carta de Brasília: avanços na

implementação", enfocando as atividades da Corregedoria Nacional para a construção do MP
resolutivo e para a aferição da efetividade da atuação ministerial na busca de resultados para a
sociedade. Após a apresentação, o Presidente do CNCG informou sobre os trabalhos desenvolvidos
no MPPR para a implementação da Carta de Brasília (especialmente, o ofício circular conjunto
expedido pela CGMPPR/SUBPLAN, o encontro estadual sobre MP Resolutivo e as avaliações
qualitativas já realizadas em correições), facultando, na sequência, a palavra a todos os demais
Corregedores. Sobre o tema da implementação da Carta de Brasília, falaram os Corregedores-Gerais
Dr. Paulo Roberto Moreira Cançado / MPMG (que realçou, em apresentação no painel de
exposição, as diretrizes adotadas pelo MPMG para a concretização da Carta - inclusive, o plano
diretor da CGMP), Dr. Paulo Afonso Garrido de Paula / MPSP (que, sem discutir o conteúdo
ideológico da Carta, abordou a preocupação sobre limitações estruturais e orçamentárias e a
autonomia do Ministério Público), Marcos Antonio Martins Sotorriva / MPMS (que abordou os
serviços de apoio e novo modelo de MP), Dr. Ivan Saraiva Megalré / MPRS (que abordou a
necessidade de focar a Carta na atividade extrajudial) e Dr. Lean Antônio Ferreira de Araújo /
MPAL (que abordou as ações transformadoras atreladas a limitações fiscais). Ainda na 1ª parte das
palestras e discussões, o Presidente do CNCG: i) retomou a discussão da matéria relativa à edição
da Resolução nº 160/CNMP, aventada pelo Dr. Pedro Elias Erthal Sanglard, passando a palavra
ao Corregedor Nacional Dr. Cláudio Henrique Portela do Rego e ao Conselheiro do CNMP Dr.
Fábio Bastos Stica, que realçaram os limites de aplicação da norma e contextualizaram as tratativas
feitas no órgão nacional para a edição do ato; ii) saudou nominalmente os novos integrantes do
Colegiado. Palestras e discussões (2ª parte): na sequência da reunião, o Presidente do CNCG
conferiu a palavra ao Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Amazonas Dr. José
Roque Nunes Marques, que apresentou o tema "Crise Penitenciária: experiências de
intervenção das Corregedorias", destacando a gravidade da situação prisional vivenciada naquele
Estado, as medidas adotadas para o enfrentamento da questão e a necessidade de medidas
preventivas para evitar a situação. Após a apresentação, o Presidente do CNCG passou a palavra ao
Dr. Anísio Marinho Neto / MPRN, que também destacou os problemas carcerários enfrentados
naquele Estado. Ainda na 2ª parte das palestras e discussões, o Presidente do CNCG: i) solicitou ao
Promotor Adjunto da CGMP/PR Dr. Humberto Eduardo Pucinelli que fizesse uma homenagem às
palestrantes Dra. Lenna Luciana Nunes Daher e Dra. Ludmila Reis Brito Lopes; ii) conferiu a

palavra ao Subprocurador-geral de Justiça de Planejamento Instuticional do MPPR e Presidente da
FEMPAR Dr. Marcos Bittencourt Fowler, que explicou a obra do artista paranaense Poty
Lazzarotto, cujas importantes gravuras serviram à homenagem aos integrantes do Colegiado pela
vinda ao Estado do Paraná; e iii) interrompeu a reunião de trabalho para o coffe break. Palestras e
discussões (3ª parte): na sequência da reunião, o Presidente do CNCG conferiu a palavra ao
Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho Dr. Maurício Correia de Mello e ao
Procurador do Trabalho Fábio Massahiro Kosaka, que explanaram sobre o tema "Processsos
eletrônicos: implementação e ganhos de efetividade", apresentando o "MP Digital", realçando
os ganhos nas fiscalizações das Corregedorias e, por conseguinte, o incremento da efetividade na
atividade fim da Instituição, exibindo, para tanto, a sistemática dos processos eletrônicos no âmbito
do Ministério Público do Trabalho. Após a apresentação, fizeram uso da palavra para a discussão do
assunto o Dr. José Roque Nunes Marques / MPAM, o Dr. Pedro Elias Erthal Sanglard / MPRJ
e o Dr. Marcos Antonio Martins Sotorriva / MPMS. Diante da relevância da matéria, o
Presidente do CNCG, com a concordância do Plenário e visando o auxílio recíproco entre as
Corregedorias, promoveu a constituição de comissão específica destinada a estudar soluções que
viabilizem a instituição de processos extrajudiciais eletrônicos no âmbito do Ministério Público,
compostas pelas seguintes Corregedorias: MPPR, MPTO, MPBA, MPSC, MPMG, MPGO, MPMS
e MPT. Ainda na 3ª parte das palestras e discussões, o Presidente do CNCG anunciou que a
Corregedoria do Ministério Público Militar, na pessoa do Corregedor-Geral Dr. Giovanni
Rattacaso, atendeu pedido do CNCG para reunir e abrigar em Brasília todo o material existente
sobre o Colegiado, de forma a assegurar a memória do órgão. Suspensão da reunião: às dezoito
horas e trinta minutos, o Presidente do CNCG suspendeu a reunião para retomada dos trabalhos no
dia seguinte, conforme programação previamente repassada a todos os Corregedores Gerais.
Segunda Reunião de Trabalho: aos dez dias do mês de março de dois mil e dezessete, às nove
horas, na sede da Associação Paranaense do Ministério Público, localizada na Rua Mateus Leme,
número 2018, 3º andar, em Curitiba, foram retomados os trabalhos da 106ª Reunião Ordinária do
Conselho Nacional dos Corregedores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. Parte
introdutória: na parte introdutória da reunião, o Presidente do CNCG: i) procedeu à leitura dos
ofícios recebidos; e ii) anunciou que, por ocasião da reunião, pretendia compor comissões
específicas para a implementar as diretrizes da Gestão 2017 do CNCG. Palestra e discussão: na

sequência da reunião, o Presidente do CNCG conferiu a palavra ao Corregedor-Geral do Ministério
Público do Estado da Bahia Dr. Marco Antonio Chaves da Silva, que dissertou sobre o tema "A
função do Corregedor-Geral: desafios atuais para o Ministério Público", acrescido de
abordagem sobre proposta em andamento no CNMP para um novo disciplinamento das inspeções e
correições das corregedorias (dada a edição da Carta de Brasília). Após a apresentação, fez uso da
palavra o Dr. Paulo Afonso Garrido de Paula / MPSP que, após ponderar a necessidade de
reservar mais tempo para as discussões do Colegiado, propôs a edição de moção sobre a atuação
supletiva da Corregedoria do CNMP em relação a inspeções e correições. Acresceu o Dr. Pedro
Elias Erthal Sanglard a importância de uma posição política do Colegiado sobre a atuação da
Corregedoria Nacional, propondo também a participação do CNCG na indicação dos Conselheiros
do CNMP. Sobre a temática, falaram também os Corregedores Dra. Vera Lúcia Pacheco Ferraz
de Arruda / MPRO, Dr. Paulo Roberto Moreira Cançado / MPMG, Dr. Maurício Correia de
Melo / MPT, Dr. Gilberto Callado de Oliveira / MPSC, Dr. Ivan Saraiva Melgaré / MPRS.
Ponderou o presidente do CNCG a possibilidade de, antes da edição de moção, pautar a temática da
atuação supletiva com a participação dos integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público
na próxima reunião do Colegiado. Fizeram então uso da palavra os Corregedores Gerais Dr.
Maurício Correia de Melo / MPT, Dr. Carlos Alberto Vilhena / MPF, Dr. Flavio Fachone /
MPMT, Dr. José Claudio Rodrigues Pimenta / MPES e Dr. Marcos Antonio Martins
Sottoriva / MPMS. Pelo presidente do CNCG foi interrompida a reunião para um coffe break.
Homenagens: na retomada dos trabalhos, foram homenageados presencialmente os seguintes exCorregedores Gerais: Dr. Paulo Roberto Dantas de Souza Leão / MPRN, Dr. Vicente Felix
Correira / MPAL, Dr. Ruben Giugno Abruzzi / MPRS e Josenias França do Nascimento /
MPSE. Foram, ainda, encaminhadas as placas de homenagem aos seguintes ex-Corregedores: Dr.
Carlos Eduardo Magalhães de Almeida / MPDFT (entregue ao Dr. Carlos Alberto Vilhena); Dr.
Helio Fredolino Faust / MPMT (entregue ao Dr. Flavio Fachone); Dr. Jair José de Gouvêa
Quintas (entregue a Dra. Estela Maria Pinheiro do Nascimento Sá). Gestão 2017: o Presidente do
CNCG explanou sobre matérias de interesse do Colegiado para destinadas a planejar a Gestão 2017,
assim elencadas: i) definição das próximas reuniões ordinárias, assim estabelecidas: dias 18 e 19 de
maio em Alagoas; dias 03 e 04 de agosto no Rio Grande do Norte; dias 27 a 29 de setembro em
Minas Gerais; e dias em 23 e 24 de novembro em Rondônia; ii) definição de comissões temáticas e

respectivas composições: a) Estudo para implementação do procedimento extrajudicial
eletrônico no âmbito do Ministério Público, composta pelas Corregedorias do MPTO, MPBA,
MPSC, MPMG, MPGO, MPMS, MPT e MPPR; b) Estudo para integração dos Corregedores no
processo de escolha de Conselheiros do CNMP, compostas pelas Corregedorias do MPSP, MPSC
e MPPR. Ao tratar do tema, o Dr. Pedro Elias Erthal Sanglard ponderou a possibilidade da
criação de lista própria do CNCG a ser imediatamente encaminhada ao CNPG, como forma do
Colegiado manifestar posição política no processo de escolha. Também fez uso da palavra o exPresidente do CNPG Dr. Ruben Giugno Abruzzi, que já na Carta de Campo Grande se fez menção
sobre a importância da intervenção do CNCG no processo de escolha dos Conselheiros do CNMP;
c) Estudo para padronização de estruturas de Corregedorias (número de integrantes, serviços
de apoio, orçamento específico, gestão autônoma, instrumentos materiais e processuais de
fiscalização, regime disciplinar etc), composta pelas Corregedorias do MPMG, MPMS, MPSE e
MPPR; d) Estudo para averiguar impacto dos relatórios administrativos na atividade fim do
Ministério Público, composta pelas Corregedorias do MPDFT, MPRS, MPT e MPPR; e) Estudo
para averiguar efetividade das Corregedorias/Colegiados do MP na área disciplinar, instituída
por sugestão do Dr. Carlos Alberto Vilhena / MPF, composta pelos Corregedorias do MPF, MPRO e
MPMT. Retomada da discussão da moção: finalizada a matéria sobre a composição das
comissões, o Presidente do CNCG retomou a discussão sobre a moção do Colegiado sobre a
atividade supletiva da Corregedoria Nacional, tendo feito uso da palavra os Corregedores Dr.
Anísio Marinho Neto / MPRN (que também abordou questão relativa ao julgamento do processo
CNMP nº 1.00275/2015-46, sobre correições em Procuradoria-Geral de Justiça), Dra. Estela Maria
Pinheiro do Nascimento Sá / MPAP (que sugeriu a expedição de nota técnica, e não moção) e Dr.
Giovanni Rattacaso (que também pugnou pela expedição de nota técnica). Na sequência, firmado
o consenso sobre a expedição de moção, foi deliberado o seguinte conteúdo: "O Conselho Nacional
dos Corregedores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União - CNCGMP, reunido em
Curitiba, Estado do Paraná, nos dias 09 e 10 de março de 2017, por ocasião da 106ª Reunião
Ordinária, reafirmou seu entendimento quanto à competência originária das Corregedorias Gerais
em relação às correições e inspeções em unidades dos respectivos Ministérios Públicos,
reconhecendo a importância da fiscalização dos órgãos não sujeitos às correições ordinárias
locais pela Corregedoria Nacional". Após a aprovação da moção foi encerrada a reunião.

Encerramento. Agradecendo a presença de todos, o Presidente do CNCG encerrou os trabalhos às
doze horas e vinte minutos. Impõe-se o registro de que a 106ª Reunião Ordinária foi integralmente
gravada pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Paraná, cuja cópia
contendo todas as manifestações dos Corregedores Gerais passa a integrar a presente ata. E para
consta, eu João Rodrigues Filho, Corregedor-Geral do Ministério Púbico do Estado do Tocantins,
1º Secretário do CNCG, lavrei o presente termo, que vai assinado por mim e pelo presidente.

Arion Rolim Pereira
Corregedor-Geral do Ministério Público do Paraná
Presidente do CNCG

João Rodrigues Filho
Corregedor-Geral do Ministério Público do Tocantins
1º Secrário do CNCG

