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Ata da Sessão Solene de Posse dos Promotores de Justiça 

Substitutos Décio Viégas de Oliveira, Luisa Thury Mosqueira 

de Azevedo e Marcelo Abramovitch, nomeados em virtude de 

aprovação no XXXV Concurso para Ingresso na Classe Inicial 

da Carreira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 

realizada no dia 19 de março de 2020, na área externa do 4º 

andar do edifício-sede da Procuradoria-Geral de Justiça, 

situado na Avenida Marechal Câmara, nº 370, Centro, Rio de 

Janeiro (RJ), sob a Presidência do Procurador-Geral de 

Justiça, JOSÉ EDUARDO CIOTOLA GUSSEM, presentes a 

Corregedora-Geral do Ministério Público, LUCIANA SAPHA 

SILVEIRA, e os Conselheiros MARCELO DALTRO LEITE, 

VIVIANE TAVARES HENRIQUES, GALDINO AUGUSTO 

COELHO BORDALLO, VERA REGINA DE ALMEIDA e 

ANNA MARIA DI MASI, a última oficiando como Secretária 

do Colegiado.  

 
Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, o Procurador-Geral de 

Justiça, José Eduardo Ciotola Gussem, transferiu o local de realização da Sessão 

Solene do Auditório Procurador de Justiça Simão Isaac Benjó para a área externa do 

4º andar do edifício-sede da Procuradoria-Geral de Justiça, situado na Avenida 

Marechal Câmara, nº 370, Centro, Rio de Janeiro, em razão da necessidade de 

adoção de medidas temporárias para a prevenção ao contágio pelo Coronavírus 

(COVID-19). Dando início aos trabalhos, às treze horas e quinze minutos, o 

Presidente, verificando que havia quorum regimental, declarou aberta a Sessão 

Solene de Posse dos Promotores de Justiça Substitutos Décio Viégas de Oliveira, 

Luisa Thury Mosqueira de Azevedo e Marcelo Abramovitch, nomeados em virtude de 

aprovação no XXXV Concurso para Ingresso na Classe Inicial da Carreira do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, solicitou a todos que se 

colocassem em posição de respeito para a execução do Hino Nacional e, ao final, 

registrou a presença dos convidados e familiares dos empossados. A seguir, o Dr. 

Décio Viégas de Oliveira 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, 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." Na sequência, o 

Procurador-Geral de Justiça os declarou investidos no cargo de Promotor de Justiça 

Substituto e o Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Virgílio 

Panagiotis Stavridis, fez a leitura do respectivo termo de posse, que, em seguida, foi 
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subscrito pelos empossados. Em prosseguimento, a Conselheira Viviane Tavares 

Henriques congratulou os novos Promotores de Justiça Substitutos, em nome do 

Colegiado. Ato contínuo, foi concedida a palavra à Dra. Luisa Thury Mosqueira de 

Azevedo para proferir seu discurso de posse. Por fim, o Presidente saudou os novos 

integrantes da instituição, desejando-lhes pleno êxito na carreira. Nada mais havendo a 

tratar, declarou encerrada a sessão, às treze horas e trinta e cinco minutos, 

determinando à Secretária do Colegiado, Dra. Anna Maria Di Masi, que fosse lavrada 

a presente ata, que também vai assinada pelo Presidente. (Aprovada na sessão de 

31 de março de 2020) 

 

 
José Eduardo Ciotola Gussem  

Presidente  
 
 
 

Anna Maria Di Masi  
Secretária 


