
 

 

 
Ata da Sessão Solene de Posse dos Promotores 
de Justiça Substitutos ERIC FERNANDES DA 
SILVA MENDONÇA, PATRÍCIA FERNANDES 
DE SOUZA DRUMOND e FERNANDA 
RESENDE DJAHJAH DOMINICE, nomeados em 
virtude de aprovação no XXXIV Concurso para 
Ingresso na Classe Inicial da Carreira do 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 
realizada na sala de reuniões do 4º andar do 
edifício-sede das Procuradorias de Justiça, 
localizado na Praça Antenor Fagundes, s/nº, 
Centro, Rio de Janeiro (RJ), no dia 11 de 
novembro de 2016, sob a Presidência do 
Procurador-Geral de Justiça, MARFAN MARTINS 
VIEIRA, presentes o Corregedor-Geral do 
Ministério Público, PEDRO ELIAS ERTHAL 
SANGLARD, e os Conselheiros ANTONIO 
CARLOS DA GRAÇA DE MESQUITA, RICARDO 
RIBEIRO MARTINS, CLÁUDIO SOARES 
LOPES, ANNA MARIA DI MASI, FLÁVIA DE 
ARAÚJO FERRER e SUMAYA THEREZINHA 
HELAYEL, a última oficiando como Secretária do 
Colegiado.  

 
Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e 

dezesseis, às dez horas e vinte e cinco minutos na sala de reuniões do 
4º andar do edifício-sede das Procuradorias de Justiça, localizado na 
Praça Antenor Fagundes, s/nº, Centro, Rio de Janeiro, o Procurador-
Geral de Justiça, Dr. Marfan Martins Vieira, verificando que havia quorum 
regimental, conforme lista de presença subscrita em apartado, declarou 
aberta a sessão solene de posse dos Promotores de Justiça Substitutos 
Eric Fernandes da Silva Mendonça, Patrícia Fernandes de Souza 
Drumond e Fernanda Resende Djahjah Dominice, nomeados em 
virtude de aprovação no XXXIV Concurso para Ingresso na Classe Inicial 
da Carreira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Dando 
início aos trabalhos, o Presidente convidou o Dr. Luciano Oliveira Mattos 
de Souza, Presidente da Associação do Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro (AMPERJ), para tomar assento na bancada, e registrou a 
presença dos convidados e familiares dos empossandos. A seguir, 
solicitou a todos que se colocassem em posição de respeito para a 
execução do Hino Nacional. Em prosseguimento, a Drª Patrícia 
Fernandes de Souza Drumond dirigiu-se à tribuna para fazer a leitura do 
termo de compromisso referido no § 2º, do artigo 59, da Lei 
Complementar nº 106, de 03 de janeiro de 2003, que foi repetido pelos 
Drs. Eric Fernandes da Silva Mendonça e Ana Luiza Lima Fazza, 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 a 
exata aplicação das leis, consciente de que estes são os deveres 
inerentes ao cargo de Promotor de Justiça." Em seguida, o Procurador-
Geral de Justiça os declarou investidos no cargo de Promotor de Justiça 



 

 

Substituto e a Secretária-Geral do Ministério Público, Ana Carolina 
Barroso do Amaral Cavalcante, fez a leitura do respectivo termo de 
posse. Na sequência, o Conselheiro Cláudio Soares Lopes saudou os 
novos Promotores de Justiça Substitutos, em nome do Colegiado, e o Dr. 
Eric Fernandes da Silva Mendonça discursou em nome dos empossados. 
Por fim, o Presidente cumprimentou os novos integrantes da instituição, 
desejando-lhes pleno êxito na carreira. Nada mais havendo a tratar, 
declarou encerrada a sessão às dez horas e cinquenta minutos, 
consignando a ausência dos Conselheiros Sérgio Roberto Ulhôa 
Pimentel, Marlon Oberst Cordovil, Alexandre Viana Schott e Conceição 
Maria Tavares de Oliveira, por motivo justificado, e determinando à 
Secretária do Colegiado, Dra. Sumaya Therezinha Helayel, que fosse 
lavrada a presente ata, que também vai assinada pelo Presidente. 
(aprovada na sessão do dia 24 de novembro de 2016) 
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