MINUTA - ATA DA 121ª REUNIÃO DO CNCGMPEU – DIAS 03 E 04 DE
DEZEMBRO DE 2020.

Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às nove horas, por
videoconferência, realizou-se a 121ª Reunião Ordinária do Conselho
Nacional de Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da
União, sob a presidência da Corregedora Geral do MPSP, Dra. Tereza
Cristina Maldonado Katurchi Exner, e que contou com a presença, no
primeiro dia, de todos os membros conselheiros, à exceção da Corregedora
Geral do MPRR, que comunicou sua ausência previamente. A Sra.
Presidente abriu os trabalhos lamentando a impossibilidade de se fazer a
reunião de forma presencial, salientando que a segurança e saúde de todos
se mostra prioridade, e enalteceu a posição externada pelo Sr. Procurador
Geral da República, por ocasião da última reunião do CNMP deste ano de
2020, no sentido de fortalecimento das Corregedorias Gerais dos Estados e
da União. A seguir, foi composta a mesa virtual, com toda a diretoria do
colegiado, além do Dr. José Carlos Cosenzo, Secretário do CSMP-SP, do Dr.
Motauri Ciocchetti de Souza, atual Vice-Corregedor Geral e Corregedor
Geral eleito para o biênio 2021/2022 do MPSP, da Dra. Liliana Mercadante
Mortari, Vice Corregedora Geral eleita para o biênio 2021/2022 do MPSP, e
do Dr. Paulo Penteado Teixeira Júnior, Presidente da APMP. A Sra.
Presidente agradeceu a todos os integrantes do colegiado e em especial à
sua diretoria pelo apoio e trabalho em prol do Conselho e do Ministério
Público Brasileiro durante sua gestão, que se finda no próximo dia 31. Na
oportunidade fizeram uso da palavra, enaltecendo a gestão que se encerra,

os Drs. Sergio Abinagem Serrano (CGGO), José Valdenor Queiroz Júnior
(CGDFT), Jussara Maria Pordeus e Silva (CGAM), Moacir Gonçalves Nogueira
Neto (MPPR), José Carlos Cosenzo (CSMP-SP), Motauri Ciocchetti de Souza
(MPSP), Liliana Mercadante Mortari (MPSP) e Paulo Penteado Teixeira
Júnior (APMP). Após, por unanimidade foi aprovada a ata da reunião
anterior. Foi apresentada prestação de contas relativa ao ano de 2020 pelo
tesoureiro Dr. José Valdenor Queiroz Júnior (CGDFT), a qual foi aprovada
por todos os conselheiros presentes. Ato contínuo, passou-se a eleição da
nova diretoria do conselho para o ano de 2021, tendo sido eleita, por
aclamação, a seguinte chapa, única inscrita: Dra. Luciana Sapha Silveira
(CGRJ) – Presidente; Dr. Celso Jerônimo de Souza (CGAC) – 1º Vice
Presidente; Dr. José Valdenor Queiroz Júnior (CGDFT) – 2º Vice Presidente;
Dra. Cleonice de Souza Lima (CGBA) – 1ª Secretária; Dr. Silvio Cesar Maluf
(CGMS) – 2º Secretário; Dr. Ivens José Thives de Carvalho (CGSC) –
Tesoureiro; e Dr. Claudio Wolff Harger (CGRO) – Comunicação. A Dra.
Luciana Sapha Silveira agradeceu o apoio e a confiança de todos. Neste
momento o Dr. Luís Francisco Ribeiro (CGPI), propôs voto de pesar pelo
falecimento do Procurador de Justiça Dr. Antonio Gonçalves Vieira,
membro do Ministério Público do Piauí, que foi acolhido por unanimidade.
A Sra. Presidente informou a todos que as homenagens aos exCorregedores Gerais serão prestadas quando da próxima reunião
presencial, em razão da necessária solenidade. O Dr. Samuel Pereira
(CGMPM) fez sua apresentação e consignou sua satisfação em passar a
fazer parte do colegiado. Em seguida passou-se a palavra ao Dr. Motauri
Ciocchetti de Souza, Vice Corregedor Geral do Ministério Público de São
Paulo, que explanou sobre o tema “Acordo de Não Persecução Cível”,
seguido de debates. Após, foi dada a palavra ao Dr. Rinaldo Reis Lima,

Corregedor Nacional do Ministério Público, que abordou o tema
“Parâmetros para a Atuação Qualitativa do Membro do Ministério Público”,
seguido de debates. Foi feito intervalo para almoço das 13hs10 até às
14hs30. Reiniciado os trabalhos, a Sra. Presidente apresentou o palestrante
Dr. Wallace Paiva Martins Júnior, Subprocurador Geral de Justiça do MPSP,
que pronunciou-se sobre o tema “Independência Funcional e Ética
Institucional”, seguido de debates. Após, foi passada a palavra ao Dr. Ivens
José Thives de Carvalho (CGSC), que falou sobre o tema “Revisão de
Arquivamento de Notícia de Fato”, seguido de debates. Às 17hs00
encerrou-se os trabalhos do primeiro dia da reunião, convocando-se os
presentes para a continuidade do evento, a partir das nove horas e trinta
minutos do dia quatro de dezembro de dois mil e vinte. Às nove horas e
trinta minutos do dia quatro de dezembro de dois mil e vinte, a Sra.
Presidente deu início aos trabalhos do segundo dia da reunião, estando
presentes todos os integrantes do colegiado, exceção aos Srs. Corregedores
Gerais do MPRR, MPPA, MPTO e MPMA. Passou-se a palavra ao Dr. André
Luís Spies (CGMPT), que teceu considerações a respeito do modelo digital
do Ministério Público do Trabalho e apresentou o Dr. Fabio Massahiro
Kosaka, ilustre Procurador do Trabalho lotado na Procuradoria Regional do
Trabalho da 15ª Região (Campinas). Ato contínuo passou-se à palestra do
Dr. Fabio Massahiro Kosaka, que expôs sobre o tema “Proposta de
Resolução do CNMP que autoriza a implementação do ‘MP on-line’ no
Ministério Público e o Modelo Digital do Ministério Público do Trabalho”,
seguido de debates, oportunidade em que usaram da palavra os Srs.
Corregedores Gerais do MPSP, MPRJ, MPPR, MPT, MPAC, MPAP, MPBA,
MPAM, MPPB e MPSE. Em seguida o Dr. Hélio Fredolino Faust (CGMT)
propôs voto de pesar pelo falecimento da Dra. Julieta do Nascimento Souza,

membra do Ministério Público do Mato Grosso, o que foi aprovado por
unanimidade. Após a Sra. Presidente determinou que fosse interrompida a
transmissão do evento pelo canal do “youtube” e passou-se a discussão do
tema “Coaching”, tendo sido aprovada por todos os presentes a “Nota
Técnica” elaborada pelo Dr. Moacir Gonçalves Nogueira Neto (CGPR), no
sentido da proibição do exercício de “coaching” por membros do Ministério
Público, uma vez que tal atividade não se confunde com a de magistério e,
na verdade, é uma

forma de prestação de serviços, inclusive por

profissionais sem a necessária qualificação. A “Nota Técnica” será
encaminhada ao CNMP, ratificando, mais uma vez, a posição do Conselho
quanto à vedação desta atividade para integrantes do Ministério Público.
Em seguida a Sra. Presidente prestou informações sobre o andamento da
ADIN nº 6106. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, a Sra.
Presidente agradeceu a presença de todos, despediu-se do colegiado e deu
por encerrada a reunião. Para constar, eu, Jussara Maria Pordeus e Silva,
Corregedora geral do MPAM e 1ª secretária do CNCGMPEU, lavrei a
presente ata, que vai por mim assinada e pela Presidente.
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