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Ata da Sessão Solene de Posse dos membros eleitos do 

Conselho Superior do Ministério Público, para o biênio 

2021/2023, realizada no dia 05 de fevereiro de 2021, em 

ambiente eletrônico, por intermédio de videoconferência, 

em razão da necessidade de adoção de medidas 

temporárias para a prevenção ao contágio pelo 

Coronavírus (COVID-19). 

 

 

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e 

vinte e cinco minutos, em ambiente eletrônico, por intermédio de videoconferência, o 

Procurador-Geral de Justiça, Luciano Oliveira Mattos de Souza, verificando que havia 

quorum regimental, após confirmação da presença dos membros do Conselho 

Superior, declarou aberta a Sessão Solene de Posse dos Membros do Conselho 

Superior do Ministério Público, eleitos em nove de novembro de dois mil e vinte, para 

mandato de dois anos, com início em seis de fevereiro de dois mil e vinte e um e 

término em cinco de fevereiro de dois mil e vinte e três. Compuseram a Mesa Diretora 

dos trabalhos a Corregedora-Geral do Ministério Público, Luciana Sapha Silveira, bem 

como a Secretária do Colegiado, Conselheira Anna Maria Di Masi, e os Conselheiros 

Marcelo Daltro Leite, Walberto Fernandes de Lima, Dennis Aceti Brasil Ferreira, 

Viviane Tavares Henriques e Vera Regina de Almeida. Dando sequência à solenidade, 

o Presidente solicitou a todos que se colocassem em posição de respeito para 

execução do Hino Nacional. Na sequência, o Procurador-Geral de Justiça submeteu à 

apreciação as Atas da 1ª Reunião Ordinária e da 2ª Reunião Extraordinária realizadas, 

respectivamente, em vinte e um de janeiro e vinte e oito de janeiro de dois mil e vinte 

e um, tendo sido as mesmas aprovadas, por unanimidade, com abstenção daqueles 

que não se encontravam presentes às referidas sessões. Em continuidade, o 

Presidente apresentou questão de interesse institucional acerca das alterações já 

aprovadas dos Enunciados do Conselho Superior, que tiveram o prazo de início da 

vigência suspenso, na 7ª Reunião Ordinária de 09 de julho de 2020, até o dia em que 

retornassem as atividades ministeriais de forma presencial e plena, sugerindo que 

passem a vigorar a partir do dia 08 de fevereiro de 2021, tendo o Colegiado deliberado, 

por unanimidade, que as alterações dos seus Enunciados publicadas no Diário Oficial 

Eletrônico do MPRJ de 14 de fevereiro de 2020 passarão a vigorar no dia 08 de 

fevereiro de 2021. Logo após, o Presidente convidou o Procurador de Justiça Antonio 

José Campos Moreira para fazer a leitura do Termo de Compromisso, em nome dos 

empossandos, assim redigido: “Prometo bem e fielmente cumprir os deveres que me 

competem como membro do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro”. Ato contínuo, a Secretária do Colegiado, Dra. Anna Maria Di Masi, 

procedeu à leitura do Termo de Posse dos Conselheiros eleitos e, em seguida, o 

Presidente anunciou os novos integrantes, um a um, que tomam assento no Colegiado 

em substituição aos Conselheiros que encerram seus mandatos. A seguir, o 
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Presidente declarou empossados os novos Conselheiros titulares, que subscreveram 

o respectivo termo de posse, a saber: Antonio José Campos Moreira, Sumaya 

Therezinha Helayel, Luiz Fabião Guasque, Walberto Fernandes de Lima, Flávia de 

Araujo Ferrer, Márcio Mothé Fernandes, Conceição Maria Tavares de Oliveira e 

Claudio Varela, bem como anunciou o nome dos Conselheiros suplentes: 

Mendelssohn Erwin Kieling Cardona Pereira, Leila de Lima Bran Moreira, Ângela Maria 

Silveira  dos  Santos, Viviane Tavares Henriques,  Marcelo  Pereira Marques, Sávio 

Renato Bittencourt Soares Silva, Galdino Augusto Coelho Bordallo e Vera Regina de 

Almeida. Dando continuidade, o Presidente comunicou a escolha do Colegiado, à 

unanimidade, do nome do Procurador de Justiça Claudio Varela para exercer as 

funções de Secretário do Conselho Superior. Em prosseguimento à solenidade, 

convidou o Dr. Marcelo Daltro Leite para discursar em nome dos Conselheiros que 

encerraram seus mandatos e o Dr. Antonio José Campos Moreira para discursar em 

nome dos Conselheiros empossados. Por fim, o Presidente agradeceu aos 

Conselheiros que se despediam pelo relevante serviço que prestaram à Instituição e 

parabenizou os novos integrantes do Colegiado, desejando a todos pleno êxito na 

nova função. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a sessão, às onze horas 

e dez minutos, determinando ao Secretário do Colegiado, Dr. Claudio Varela, que 

fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo Presidente. (Aprovada na sessão 

de 11 de fevereiro de 2021) 

 
 
 

Luciano Oliveira Mattos de Souza 
Presidente 

 
 
 

Claudio Varela 
Secretário 


