
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
 

 
OFÍCIO n° 324/2021/PRESI 

 
Brasília, 30 de novembro de 2021. 

 
A Sua Excelência o Senhor
CARLOS VINÍCIUS ALVES RIBEIRO
Promotor de Justiça e Membro Auxiliar da Presidência
 
 
Assunto: Convite.

 
Senhor Promotor de Justiça,
 
Tenho a honra de, em nome do Ministério Público Brasileiro, convidar Vossa

Excelência para ocupar o cargo de Secretário-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público,
órgão central na administração do CNMP, na gestão da pauta e na articulação institucional e
interinstitucional.

 
Os predicados profissionais de Vossa Excelência e sua conhecida capacidade

de articulação com os demais órgãos, Poderes e autoridades da República, o credencia como o
nome mais adequado para ocupar o cargo.

 
O convite reveste-se de simbolismo, seja pela dedicação de Vossa Excelência

ao Ministério Público Brasileiro, principalmente em momentos como os que estamos a passar,
seja por ser o primeiro membro do Ministério Público dos Estados a ocupar o cargo.

 
Para que eventual aceite não represente sacrifício às pretensões pessoais e

institucionais de Vossa Excelência, deixo consignado que, com eventual aceite, a lista para ocupar
o cargo de Conselheiro do CNJ em que Vossa Excelência figurou em primeiro lugar em eleição
realizada pelo Conselho de Procuradores-Gerais será preservada e, oportunamente, honrar-me-á
sobremaneira a indicação do nome de Vossa Excelência para ocupar a cadeira de Conselheiro
Nacional de Justiça na vaga do Ministério Público dos Estados.

 
Restrito ao assunto, aguardo manifestação de Vossa Excelência.
 
Atenciosamente,
 

ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Procurador-Geral da República

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público
Documento assinado eletronicamente por Antônio Augusto Brandão de Aras ,
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, em 30/11/2021, às
15:48, conforme § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 DE NOVEMBRO DE
2020, e Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
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verificador 0563861 e o código CRC B6EC8676.
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