Ata da Sessão Solene de Posse do ProcuradorGeral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para
o biênio 2019/2021, realizada no dia 14 de janeiro
de 2019, no auditório do 9º andar do edifício-sede
da Procuradoria-Geral de Justiça, situado na Av.
Marechal Câmara, nº 370, Centro, Rio de Janeiro
(RJ):

Aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às onze horas e
cinco minutos, no auditório do 9º andar do edifício-sede da Procuradoria-Geral de
Justiça, situado na Av. Marechal Câmara, nº 370, Centro, nesta Cidade, sob a
presidência do substituto legal do Procurador-Geral de Justiça, Doutor Alexandre
Araripe Marinho, reuniu-se o Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça,
nos termos da convocação publicada no Diário Oficial de nove de janeiro de dois mil e
dezenove, com a presença da Corregedora-Geral do Ministério Público, Dra. Luciana
Sapha Silveira, e dos Procuradores de Justiça, Drs. Dalva Pieri Nunes, Hugo Jerke,
Fernando Chaves da Costa, Márcio Klang, Marfan Martins Vieira, Sérgio Bastos Viana
de Souza, José Antônio Leal Pereira, Fátima Maria Ferreira Mello, Dirce Ribeiro de
Abreu, Maria da Conceição Lopes de Souza Santos, Patrícia Silveira da Rosa, Joel
Tovil, Katia Aguiar Marques Selles Porto, Marlon Oberst Cordovil, Ângela Maria
Silveira dos Santos, Cláudio Henrique da Cruz Viana e Márcia Maria Tamburini Porto,
conforme atesta a lista subscrita em apartado. Verificada a existência de quorum
regimental, o Presidente declarou aberta a sessão solene de posse do ProcuradorGeral de Justiça, Doutor José Eduardo Ciotola Gussem, eleito em três de dezembro
de dois mil e dezoito e nomeado pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro em três
de janeiro de dois mil e dezenove, para mandato a ser exercido no período de
dezessete de janeiro de dois mil e dezenove a dezesseis de janeiro de dois mil e vinte
e um. Na sequência, o Presidente convidou o empossando a dirigir-se à Mesa Diretora
dos Trabalhos, acompanhado por sua mãe, Sra. Maria Thereza Ciotola Gussem e por
seus padrinhos, Drs. Marfan Martins Vieira e Eduardo da Silva Lima Neto. Em seguida,
solicitou aos presentes que se colocassem de pé para a execução do Hino Nacional
Brasileiro pelo pianista Sr. Rafael da Silva Baiense e pela cantora lírica do Teatro
Municipal do Estado do Rio de Janeiro, Sra. Andressa Maria Inácio Furiati, com
tradução da intérprete de Libras, servidora Monica Fernandes dos Santos. Dando
prosseguimento aos trabalhos, o empossando foi convidado a fazer a leitura do termo
de compromisso, lavrado nos seguintes termos: “Prometo servir ao Ministério Público
do Estado do Rio de Janeiro, com dedicação e lealdade, velando pelo primado da
Justiça e defendendo a ordem jurídica e democrática do País. Prometo, ainda,
defender a intangibilidade dos direitos indisponíveis e impostergáveis da sociedade,
promovendo e fiscalizando a obediência à Constituição e à exata aplicação das leis,
consciente de que estes são os deveres inerentes ao cargo de Procurador-Geral de
Justiça.” A seguir, o Secretário do Colegiado, Dr. Cláudio Henrique da Cruz Viana,
procedeu à leitura do Termo de Posse, tendo o Presidente convidado o Doutor José
Eduardo Ciotola Gussem para subscrever o aludido documento e assumir a condução
dos trabalhos. Na sequência, o empossado proferiu seu discurso de posse e, em
seguida, o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Wilson José Witzel, dirigiu-se
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à tribuna para breve pronunciamento. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
sessão solene às doze horas, da qual foi lavrada a presente ata pelo Secretário,
Cláudio Henrique da Cruz Viana, que a subscreve juntamente com o Presidente e seu
substituto legal, ficando consignado que a Dra. Márcia Alvares Pires Rodrigues não
compareceu à sessão, por motivo justificado, bem como que os Procuradores de
Justiça Maria Cristina Palhares dos Anjos Tellechea, Adolfo Borges Filho, Luiza
Thereza Baptista de Mattos e José Maria Leoni Lopes de Oliveira, não se fizeram
presentes, por motivo de férias. (Aprovada na sessão de 11 de fevereiro de 2019)
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Presidente
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