
Ata da Sessão Solene de Posse dos membros eleitos 
do Conselho Superior do Ministério Público, para o 
biênio 2017/2019, realizada no dia 03 de fevereiro de 
2017, na Sala de Sessões dos Órgãos Colegiados, 
situada no edifício-sede das Procuradorias de Justiça, 
localizado na Praça Antenor Fagundes, s/nº, 9º andar, 
Centro, Rio de Janeiro, sob a Presidência do 
Procurador-Geral de Justiça, JOSÉ EDUARDO 
CIOTOLA GUSSEM, presentes o Corregedor-Geral do 
Ministério Público, PEDRO ELIAS ERTHAL 
SANGLARD, e os Conselheiros RICARDO RIBEIRO 
MARTINS, ROGÉRIO CARLOS SCANTAMBURLO, 
MARLON OBERST CORDOVIL, FLÁVIA DE ARAUJO 
FERRER, CLÁUDIO HENRIQUE DA CRUZ VIANA, 
ALEXANDRE VIANA SCHOTT, CONCEIÇÃO MARIA 
TAVARES DE OLIVEIRA e SUMAYA THEREZINHA 
HELAYEL e os empossados CLÁUDIO SOARES 
LOPES, MARCELO DALTRO LEITE, ANNA MARIA DI 
MAIS e DENNIS ACETI BRASIL FERREIRA. 

 
Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, 

às dez horas e vinte e cinco minutos, na Sala de Sessões dos Órgãos 
Colegiados, situada no edifício-sede das Procuradorias de Justiça, 
localizado na Praça Antenor Fagundes, s/nº, 9º andar, Centro, Rio de 
Janeiro, o Procurador-Geral de Justiça, José Eduardo Ciotola Gussem, 
verificando que havia quorum regimental, conforme lista de presença 
subscrita em apartado, declarou aberta a sessão SESSÃO SOLENE DE 
POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO, eleitos em 07 de novembro de dois mil e dezesseis, para 
mandato de dois anos, com início em 06 de fevereiro de 2017 e término 
em 06 de fevereiro de 2019. Em seguida, solicitou a todos que se 
colocassem em posição de respeito para execução do Hino Nacional. A 
seguir, convidou os Drs. Luciano Oliveira Mattos de Souza, Presidente da 
Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - 
AMPERJ, e Maria do Carmo dos Santos Casa Nova, Presidente do 
Centro de Procuradores de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - 
CEPROJUS, para integrarem a mesa diretora dos trabalhos. Na 
sequência, o Procurador-Geral de Justiça submeteu à apreciação dos 
presentes as atas da 11ª Reunião Ordinária e da Sessão Solene de 
Posse das Dras. Carolina Motta da Cunha Gonçalves Wienskoski e 
Mariana Sleiman Castriani Quirino, aprovadas no XXXIV Concurso, 
realizadas nos dias quinze e vinte e dois de dezembro de dois mil e 
dezesseis, respectivamente, bem como as atas da 1ª Reunião Ordinária 
e da Sessão Solene de Posse da Dra. Thaís Possati de Souza, aprovada 
também no XXXIV Concurso, ambas realizadas no dia vinte e seis de 
janeiro do corrente ano, tendo sido as mesmas aprovadas por 
unanimidade, com abstenção daqueles que não se encontravam 
presentes às referidas sessões. Logo após, o Presidente convidou o 
Procurador de Justiça Ricardo Ribeiro Martins 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”, tendo os demais empossandos repetido a seguinte frase: 
“Assim o prometo”. Ato contínuo, a Secretária do Colegiado, Dra. 
Sumaya Therezinha Helayel, procedeu à leitura do termo de posse dos 



Conselheiros eleitos e, em seguida, o Presidente chamou, um a um, para 
subscreverem o referido documento e tomarem o assento na bancada, 
em substituição aos que encerravam seus mandatos. A seguir, o 
Presidente declarou empossados os novos Conselheiros titulares, a 
saber: RICARDO RIBEIRO MARTINS, CLÁUDIO SOARES LOPES, 
SUMAYA THEREZINHA HELAYEL, MARCELO DALTRO LEITE, 
FLÁVIA DE ARAUJO FERRER, ANNA MARIA DI MASI, DENNIS 
ACETI BRASIL FERREIRA e CONCEIÇÃO MARIA TAVARES DE 
OLIVEIRA, bem como anunciou o nome dos Conselheiros suplentes: 
ALEXANDRE ARARIPE MARINHO, ANTONIO CARLOS DA GRAÇA 
DE MESQUITA, LÚCIA RAMOS SERAO, DENISE MUNIZ DE TARIN, 
GALDINO AUGUSTO COELHO BORDALLO e BRUNO FEROLLA. 
Dando continuidade, o Presidente submeteu ao Colegiado o nome da 
Procuradora de Justiça Sumaya Therezinha Helayel para exercer as 
funções de Secretária do Conselho Superior, em razão de sua 
experiência no desempenho do munus, que já exercera em outros 
mandatos, tendo sido a indicação acolhida por todos. A Conselheira 
tomou assento à direita do Presidente e reassumiu a secretaria dos 
trabalhos. Em prosseguimento à solenidade, convidou o Dr. Marlon 
Oberst Cordovil para discursar em nome dos Conselheiros que 
encerraram seus mandatos e, em seguida, o Dr. Marcelo Daltro Leite 
para discursar em nome dos Conselheiros empossados. Na sequência, 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, determinando à Secretária do Colegiado, Dra. Sumaya Therezinha 
Helayel, que fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo 
Presidente. (Aprovada na reunião do dia 09 de março de 2017) 
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