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CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 
ATA DA PRIMEIRA SESSÃO SOLENE E TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE, REALIZADA AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE MARÇO DO 
ANO DE DOIS MIL E QUARTOZE. 

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, pelas onze horas, no 1 
Plenário Procurador de Justiça William Ubirajara Pinheiro, situado à rua Promotor Manoel 2 
Alves Pessôa Neto, nº 97, Candelária, nesta Capital, realizou-se a primeira Sessão Solene e 3 
terceira Sessão Extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Rio 4 
Grande do Norte, sob a presidência do Procurador-Geral de Justiça Rinaldo Reis Lima. 5 
Presentes, a Corregedora-Geral, Maria de Lourdes Medeiros de Azevêdo, e os seguintes 6 
Conselheiros: Geralda Franciny Pereira Caldas, Maria Sônia Gurgel da Silva, Maria 7 
Auxiliadora de Souza Alcântara, Branca Medeiros Mariz, Darci de Oliveira, Humberto Pires 8 
da Cunha, Arly de Brito Maia, Valdira Câmara Torres Pinheiro Costa e Carla Campos Amico. 9 
Iniciada a sessão, o Presidente expôs que a presente sessão tinha por finalidade dar posse aos 10 
novos membros do Colegiado, para mandato de dois anos, correspondente ao biênio 2014-11 
2016. O Presidente justificou o atraso, esclarecendo que estava em coletiva com a imprensa 12 
para tratar da matéria relacionada à aquisição do prédio do MPRN, situado na Av. Deodoro da 13 
Fonseca, nº 837, Centro, Natal/RN. Dr. Rinaldo Reis Lima parabenizou todos os eleitos para 14 
compor o Órgão Colegiado, parabenizando, ainda, os que irão compor, na qualidade de 15 
suplentes convocados e, por fim, os que desempenham com trabalho, denodo e zelo as 16 
atividades que sempre exerceram. Acredita que terá um Conselho Superior atuante, com total 17 
responsabilidade e brilhantismo durante esse biênio. Ato contínuo, solicitou à Secretária 18 
Especial do Conselho Superior do Ministério Público que procedesse à leitura do Termo de 19 
Posse para o biênio 2014-2016 e, em seguida, que recolhesse as assinaturas dos Conselheiros 20 
eleitos. Declarou empossados os Conselheiros e facultou a palavra aos membros do 21 
Colegiado. A Conselheira Franciny Caldas cumprimentou os eleitos e expôs a satisfação com 22 
a votação dos colegas, não exatamente com relação à sua indicação, mas em virtude do 23 
comparecimento à votação, no qual os colegas cumpriram o seu dever de escolher os 24 
integrantes do Conselho Superior, mesmo não estando obrigados. Ressaltou que sempre 25 
tiveram eleições com caráter obrigatório por entender dessa forma, todavia, esta eleição foi 26 
diferente na medida em que o Conselho Nacional do Ministério Público modificou o 27 
entendimento do Colegiado, excluindo o caráter de obrigatoriedade do voto. A Conselheira 28 
Franciny Caldas externou a felicidade com o comparecimento dos colegas, demonstrando, no 29 
seu entender, que acreditam neste Órgão Colegiado e no Ministério Público.  A Conselheira 30 
Sônia Gurgel cumprimentou os empossados, a Corregedora-Geral e o Presidente, registrando 31 
a presença do Ex-Presidente, Manoel Onofre de Souza Neto, do Presidente da AMPERN, 32 
Eudo Rodrigues Leite, dos Procuradores de Justiça Maria Vânia Vilela Silva de Garcia Maia, 33 
Pedro de Souto, Darci Pinheiro, Myrian Coeli Gondim D’Oliveira Solino, Tereza Cristina 34 
Cabral de Vasconcelos Gurgel e Anísio Marinho Neto.  Parabenizou os colegas e os 35 
reconduzidos, assim como a Conselheira Carla Campos Amico, que toma assento pela 36 
primeira vez. Destacou que está retornando ao Colegiado após ter se ausentado em face do 37 
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exercício da Corregedoria-Geral e desse novo mandato, mas que retorna disposta como um 38 
soldado e, até mesmo, como um integrante da passagem Bíblica de Neemias, cujo desafio foi 39 
o de construir Israel em tempo recorde. A Conselheira Sônia Gurgel enfatizou que o Conselho 40 
Superior não faz coisas em tempo recorde, mas vem atingindo esse objetivo há algum tempo, 41 
desde que implementou a pauta virtual e, evoluiu, permitindo a revisão processual por parte 42 
dos seus integrantes, tornando o julgamento ágil, eficiente e com mais resultado. Dessa forma, 43 
prosseguiu a Conselheira Sônia Gurgel, argumentando que, com a colaboração e a união de 44 
todos, será possível encontrar novas fórmulas para otimizar o trabalho do Colegiado. Ao final, 45 
expôs que a maciça presença dos membros ao pleito decorreu da importância das matérias 46 
abordadas pelo Colegiado e justificou, corroborando seu posicionamento ao da Conselheira 47 
Franciny Caldas, que, talvez, essa seja a causa do grande prestígio dos colegas às eleições 48 
para sufragar o voto e, assim, legitimar o Colegiado, ainda que o voto não tenha sido 49 
obrigatório. A Conselheira Auxiliadora Alcântara agradeceu à presença dos colegas que 50 
compareceram e prestigiaram a solenidade de posse, bem como, aos empossados que foram 51 
eleitos. A Conselheira Branca Mariz acostou-se às palavras proferidas pela Conselheira 52 
Auxiliadora Alcântara. A Conselheira Darci Oliveira agradeceu a presença dos colegas e 53 
parabenizou os integrantes que estavam deixando o Colegiado, ressaltando a importância do 54 
trabalho desempenhado e de suas atribuições. Destacou, ainda, a responsabilidade assumida e 55 
o compromisso, diante das atribuições naturais nas Procuradorias de Justiça e no Colégio de 56 
Procuradores de Justiça. A Conselheira Darci Oliveira agradeceu aos membros que vieram e 57 
votaram, reconhecendo e confiando na atuação desse Conselho Superior. O Conselheiro 58 
Humberto Pires parabenizou os colegas e expôs que estava regressando ao Colegiado, após ter 59 
atuado muitos anos como titular, razão pela qual espera contribuir e receber a colaboração de 60 
todos os eleitos e dos que aqui já compunham o Conselho Superior do Ministério Público. O 61 
Conselheiro Arly Maia saudou os presentes e agradeceu àqueles que depositaram confiança 62 
em sua pessoa, tendo prometido trabalhar para honrar a confiança depositada. A Conselheira 63 
Valdira Câmara agradeceu aos colegas que compareceram e votaram nos membros do 64 
Colegiado, em especial, nos que confiaram no seu trabalho. Cumprimentou os colegas do 65 
Colégio de Procuradores de Justiça que se fizeram presentes, tendo em vista a causa nobre, 66 
que é a manutenção da paz, da perseverança nos trabalhos, da busca e do equilíbrio 67 
Institucional. Cumprimentou, ainda, o Ex-Presidente, Dr. Manoel Onofre de Souza Neto; deu 68 
as boas-vindas à Conselheira Carla Campos Amico, ressaltando que fará um excelente 69 
trabalho; e saudou os demais presentes na pessoa do Dr. Eudo Rodrigues Leite. A Conselheira 70 
Valdira Câmara pediu a Deus sabedoria para poder brilhar no caminho que foi colocado em 71 
suas mãos e, desse modo, desempenhar suas atribuições com muita honra e muito prazer 72 
dentro desta Instituição. A Conselheira Carla Amico iniciou ponderando que sempre acreditou 73 
que o Conselho Superior é muito mais importante para o Promotor de Justiça do que para o 74 
Procurador-Geral de Justiça, haja vista o Colegiado tratar diretamente das questões do 75 
Promotor de Justiça, como, por exemplo, os processos de arquivamento e a vida funcional, 76 
através da apreciação de remoção e de promoção. A Conselheira Carla Amico agradeceu à 77 
confiança depositada pelos colegas, ressaltando que passa a integrar o Colegiado como 78 
novata, todavia, espera aprender bastante com a função administrativa do Conselho Superior 79 
e, desse modo, contribuir para o resultado. A Corregedora-Geral parabenizou os membros que 80 
estão deixando a composição do biênio 2012/2014, bem como, os que vieram prestigiar a 81 
solenidade de posse, neste momento, de extrema importância para a Instituição. Ressaltou que 82 
o Conselho Superior do Ministério Público é um órgão que cuida da movimentação na 83 
carreira dos membros da Instituição, além de ter papel de superintender e fiscalizar as 84 
atividades de todos os membros da Instituição, sendo altamente relevante para o Ministério 85 
Público. Dra. Lourdes Medeiros enfatizou as horas dedicadas pelos colegas Conselheiros 86 
quando, muitas vezes, deparam-se com promoções dificílimas para fazerem a aferição da 87 
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pontuação dos critérios objetivos. A Corregedora-Geral destacou o trabalho árduo de cada 88 
Conselheiro que, aliado as suas funções de Órgão de execução, se doa para esta Instituição do 89 
Ministério Público e, muitas vezes, não há a devida percepção dessa dedicação, dessa 90 
abnegação de todos os colegas que estão aqui, que compõem o Colégio de Procuradores de 91 
Justiça e que se dispõem a ajudar, a colaborar com este órgão que têm a necessidade de estar 92 
sempre evoluindo, de estar sempre procurando dar celeridade ao enorme volume de processos 93 
que são encaminhados para revisão: os arquivamentos dos inquéritos civis, dos procedimentos 94 
preparatórios e das notícias de fato. Ressalte-se, ainda, os estudos realizados pelos membros 95 
do Colegiado, que também são dedicados a melhorar a legislação que é posta aqui, como as 96 
resoluções, e, também, o zelo e a observância da legalidade que são primados pelo Conselho 97 
Superior do Ministério Público, em especial, ao que tange à Lei Orgânica Nacional e à Lei 98 
Complementar Estadual nº 141/96. Dra. Lourdes Medeiros expôs que essa é a sua visão do 99 
Conselho Superior, um Órgão que trabalha e, com a renovação do Colegiado no biênio 100 
2014/2016, acredita que os novos integrantes vão trilhar a mesma linha. Ao final, parabenizou 101 
os reconduzidos e a Conselheira Carla Campos Amico, ressaltando que a nova integrante vem 102 
somar com seus conhecimentos e experiência para que o Colegiado desempenhe o seu papel 103 
de relevância para o Ministério Público Estadual. Dr. Rinaldo Reis Lima saudou, na pessoa do 104 
Presidente da AMPERN, Dr. Eudo Rodrigues Leite, todos os presentes e lhe facultou a 105 
palavra para saudar os novos membros do Colegiado, que tomam posse para o biênio 106 
2014/2016. O Promotor de Justiça Eudo Rodrigues Leite saudou os presentes e parabenizou 107 
os empossados, expondo a imensa satisfação de estar presente, nesta solenidade, e ter votado 108 
na eleição do Conselho Superior do Ministério Público. O Presidente da AMPERN expôs que 109 
considera o Conselho Superior do Ministério Público um dos Órgãos mais importantes da 110 
Administração da Instituição. Por esta razão, prosseguiu Dr. Eudo Rodrigues Leite, a 111 
AMPERN tem lutado pela manutenção de alguns valores e lutado pela conquista de outros, 112 
pensando em como contribuir para o aperfeiçoamento institucional e deste Conselho. O 113 
Presidente da AMPERN idealiza, para o Conselho Superior, uma formação igualitária, com 114 
representação de membros do primeiro e do segundo grau, de forma que se contemplassem as 115 
duas visões dentro do Colegiado, de Promotores e Procuradores de Justiça. Destacou que a 116 
AMPERN respeita integralmente a legalidade, tendo buscado pelos meios legítimos e legais 117 
discutir as decisões de suas diretorias de assembleias, inclusive, junto ao Conselho Nacional 118 
do Ministério Público e, com isso, garantir a decisão livre de voto de todos os membros, no 119 
tocante à eleição do Conselho Superior do Ministério Público. O Presidente da AMPERN 120 
expôs que, particularmente, veio votar e, em momento algum, defendeu que não houvesse 121 
voto, mas que fosse garantido o Direito Constitucional de querer ou não votar. Manifestou 122 
alegria com presença maciça dos membros no pleito eleitoral, o que depõe a favor da 123 
importância do Colegiado e de seus integrantes. Dr. Eudo Rodrigues Leite ressaltou que tem a 124 
convicção e a consciência de que lutou pelo merecimento, fortalecimento e aperfeiçoamento 125 
Institucional, na medida em que vislumbrou um Colegiado integrado por Procuradores de 126 
Justiça e Promotores de Justiça, compondo um conjunto em prol do Ministério Público 127 
Potiguar. O Presidente da AMPERN desejou uma profícua gestão aos membros do Conselho 128 
Superior e almejou que continuassem a agir com serenidade, com responsabilidade e com 129 
isenção. Ressaltou o orgulho que tem da Instituição e, apesar das divergências, pretende 130 
continuar lutando e debatendo ideias, seja no foro do Judiciário, seja no foro do Conselho 131 
Nacional do Ministério Público, seja neste Conselho Superior ou no Colégio de Procuradores 132 
de Justiça. Dr. Eudo Rodrigues Leite prosseguiu externando o seu orgulho do Conselho 133 
Superior do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, Órgão com convicção, 134 
motivo pelo qual obteve expressiva votação. Reiterou que a AMPERN, em momento algum, 135 
implementou movimento de boicote ao pleito eleitoral, tendo, apenas, oportunizado aos 136 
membros a decisão, com convicção jurídica, a não obrigatoriedade do voto, mas lutou para 137 
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reafirmar a legitimidade deste Conselho Superior, deixando que cada membro optasse pela 138 
decisão democrática e consciente do voto. Enfatizou, ao final, que a AMPERN sempre estará 139 
próxima ao Conselho Superior, discutindo as questões pertinentes à classe e, ainda, que 140 
respeitará a autonomia e independência dos membros do Colegiado para a condução dos 141 
trabalhos deste Órgão, seja nas promoções e remoções, sejam nas solicitações de interesse 142 
funcional, assim como, em todas as matérias atinentes às atribuições desse Egrégio Colegiado. 143 
E, nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu aos presentes, convocou os 144 
Conselheiros a participarem da próxima sessão ordinária no dia primeiro de abril, em seguida, 145 
encerrou a sessão e, eu _____________________, Delana Maria Lima de Sousa, Secretária, 146 
lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada pelos presentes. 147 
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