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Ata da 9ª Sessão Ordinária do Órgão Especial do 
Colégio de Procuradores de Justiça, realizada no dia 09 
de setembro de 2016, na sala de sessões dos Órgãos 
Colegiados, situada no 9º andar do edifício-sede das 
Procuradorias de Justiça, localizado na Praça Antenor 
Fagundes, s/nº, Centro, Rio de Janeiro (RJ): 

 
Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, 

às dez horas e quarenta minutos, na sala de sessões dos Órgãos 
Colegiados, localizada no 9º andar do edifício-sede das Procuradorias de 
Justiça, situado na Praça Antenor Fagundes, s/nº, Centro, nesta Cidade, 
sob a presidência do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Marfan Martins 
Vieira, reuniu-se o Órgão Especial do Colégio de Procuradores de 
Justiça, em sessão ordinária, nos termos da convocação publicada no 
Diário Oficial de dois de setembro de dois mil e dezesseis. Achavam-se 
presentes o Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Pedro Elias 
Erthal Sanglard, e os Procuradores de Justiça Carlos Antônio da Silva 
Navega, Maria Cristina Palhares dos Anjos Tellechea, Adolfo Borges 
Filho, Fernando Chaves da Costa, Ertulei Laureano Matos, Antonio 
Carlos Coelho dos Santos, José Antonio Leal Pereira, Alexandre Araripe 
Marinho, José Roberto Paredes, Dirce Ribeiro de Abreu, Joel Tovil, Kátia 
Aguiar Marques Selles Porto, Walberto Fernandes de Lima, Lilian 
Moreira Pinho e Luciana Sapha Silveira, conforme atesta a lista subscrita 
em apartado. Verificada a existência de quorum regimental, o Presidente 
declarou aberta a sessão e submeteu à apreciação do colegiado a ata da 
8ª Reunião Ordinária, realizada em vinte e seis de agosto de dois mil e 
dezesseis, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade, com 
abstenção daqueles que não se encontravam presentes à referida 
sessão. Dando prosseguimento aos trabalhos, passou-se à apreciação 
do único item da pauta, PROCESSO PARA RELATAR: Processo MPRJ 
nº 2016.00608802 - Proposta Orçamentária do Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2017. 
Inicialmente, o Presidente prestou esclarecimentos a respeito do 
conteúdo da proposição e relatou as dificuldades enfrentadas para 
viabilizar a proposta ora apresentada. Em seguida, concedeu a palavra à 
relatora do feito, Drª. Luciana Sapha Silveira, que fez a leitura de seu 
relatório e voto, no sentido do acolhimento da proposta apresentada pela 
Administração do Parquet fluminense, tendo sido acompanhada pelos 
demais integrantes do Colegiado. O Presidente anunciou, então, a 
aprovação unânime da Proposta Orçamentária do Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro para o exercício de dois mil e dezessete, nos 
termos do voto da relatora. Na sequência, o Corregedor-Geral do 
Ministério Público, Dr. Pedro Elias Erthal Sanglard, comunicou que 
admitirá os estagiários de Direito aprovados e classificados no VIII 
Exame de Admissão ao Estágio Forense do Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro, nos dias quinze e vinte de setembro de dois mil e 
dezesseis. Por fim, parabenizou a Subprocuradoria-Geral de Justiça de 
Planejamento Institucional pela concepção e desenvolvimento da 



plataforma digital “MP em Mapas”, consignando o grande avanço que o 
novo sistema representa para a Instituição. Em seguida, o Procurador-
Geral de Justiça parabenizou o Secretário de Planejamento e Finanças 
do Ministério Público, Marcelo Vieira de Azevedo, o Diretor de Recursos 
Humanos, Mauro da Silva Thomaz, e o Assessor da Secretaria-Geral, 
Bernardo Maciel Vieira, pelo empenho e dedicação na elaboração da 
proposta orçamentária do próximo exercício. Em seguida, agradeceu e 
enalteceu a valiosa colaboração prestada pela relatora, Dra. Luciana 
Sapha Silveira, que esteve presente a todas as reuniões internas e 
externas relacionadas ao tema, com participação decisiva para o êxito 
alcançado. A seguir, o Dr. José Roberto Paredes propôs que se 
consignasse em ata um elogio àqueles que integraram a equipe 
responsável pela elaboração da Proposta, tendo sido a moção aprovada 
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou 
encerrada a sessão às doze horas, da qual foi lavrada a presente ata 
pela Secretária do Colegiado em exercício, Luciana Sapha Silveira, que a 
subscreve juntamente com o Presidente, ficando consignado que a Drª 
Dirce Ribeiro de Abreu se fez presente a partir das onze horas e trinta 
minutos, por motivo justificado, e que os Procuradores de Justiça Dalva 
Pieri Nunes, Sérgio Bastos Vianna de Souza e Márcia Alvares Pires 
Rodrigues deixaram de comparecer em virtude de licença, bem como os 
Drs. Luiza Thereza Baptista de Mattos e Márcio Klang, em razão de 
férias, e, ainda, os Procuradores de Justiça Hugo Jerke e Sávio Renato 
Bittencourt Soares Silva, por motivo justificado. (Aprovada na sessão 
do dia 23 de setembro de 2016) 
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