
DISCURSO  INAUGURAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE
JUSTIÇA DA CAPITAL, EM 15 DE MARÇO DE 2018

     Há um dito popular que diz: “um povo sem memória é um
povo sem história.  E  um povo sem história   está  fadado a
comete, no futuri, os mesmos erros do passado”.

Registra a  História que  na origem do Ministério Público,
na França, mais precisamente no reinado de Felipe III (1245-1285),
era vedado que os Procuradores do Rei patrocinassem quaisquer
outros interesses que não os da Coroa, devendo prestar o mesmo
juramento dos juízes. 

No reinado seguinte de Felipe IV, o Belo (1285-1314), foi a
Ordenança de 23 de março de 1302 o primeiro diploma legal  a
tratar dos Procuradores do Rei . Os reis demonstravam, através de
seus  atos,  a  independência  que  o  Ministério  Público  tinha  em
relação  aos  juízes,  constituindo-se  em  verdadeira  magistratura
diversa  da  dos  julgadores,  encarregada  exclusivamente  de
perseguir, de ofício, os delinquentes de delitos conhecidos.

Desde a sua fundação, em 08 de setembro de 1612  sob a
batuta de Daniel de La Touche, Senhor de la Ravardièr, que partiu
anos antes da cidade de Cancale com a missão de implantar a
França  Equinocial,  que  a  cidade  de  São  Luís  do  Maranhão  já
contava  com  um  representante  do  Parquet,  exercendo  a  sua
atividade!  

E é da Promotoria de Justiça de São Luís que se evoca
um  dos  mais  belos  momentos  do  Ministério  Público  timbira,
protagonizado pelo então Promotor de Justiça Celso Tertuliano da
Silva Magalhães, não sem razão o patrono da Instituição!

Inocêncio nasceu escravo e assim morreu, aos oito anos
de idade. Em meados de 1876 foi vendido  para a família de Carlos
Fernando  Ribeiro,  futuro  Barão  de  Grajaú,  título  que  lhe  foi
outorgado por Dom Pedro II, passando o garoto ao serviço direto



de Dona Anna Rosa Vianna Ribeiro, futura Baronesa de Grajaú. No
dia 14 de novembro de 1876, o pequeno Inocêncio foi levado morto
para ser enterrado no cemitério da Santa Casa de Misericórdia, o
qual teria morrido no dia anterior.

O  exame  de  corpo  de  delito  elaborado  no  dia  15  de
novembro daquele ano aponta que o menino apresentava várias
lesões,  dentre  as  quais  na  cabeça  tinha  contusões  na  região
occipital direita, outra na região frontal direita na parte média, mais
uma na parte frontal esquerda marchando para a região temporal,
além de escoriações na orelha feridas e equimoses no lado inferior
e  um  ferimento  recente,  mas  cicatrizado  no  pescoço.  Também
apresentava derramamento sanguíneo na região cerebral, uma vez
procedido o exame interno.

Como apresentava pelo restante do corpo várias marcas e
escoriações  produzidas  por  cordas  e  outros  instrumentos
contundentes, o laudo apontou que causa imediata da morte foram
maus-tratos e castigo.

Numa  atuação  corajosa  e  reconhecida  como  exemplo
norteador da conduta de um membro do Ministério Público, o nosso
patrono  Celso  Magalhães  levou  a  Baronesa  de  Grajaú  a
julgamento  popular  pelo  tribunal  do  júri  e  requereu,  ainda,  sua
prisão provisória, fazendo com que a ilustre senhora permanecesse
encarcerada  até  o  julgamento,  ocorrido  em  fevereiro  de  1877.
Como era de se esperar, devido o grande prestígio da ré, D. Anna
Rosa foi absolvida. Mais uma vez, o senso de justiça do íntegro
promotor lhe fez apelar ao Tribunal da Relação, pedindo a nulidade
do julgamento. Naturalmente, ante as circunstâncias políticas, seu
recurso foi negado, mas a sua tenacidade revelou-se uma atitude
pioneira e inédita,  vez que à época, ainda em plena sombra da
escravatura  legal,  era  praticamente  tolerável  que  um senhor  de
escravos pudesse castigar  o seu patrimônio,  mesmo que isso o
levasse a morte. 



Para fundamentar  a sua inconformidade, dizia o notável
jurista: “Perante as leis do nosso processo não é o escravo pessoa
miserável,  e  como  tal,  não  está  sob  a  proteção  do  Ministério
Público?”  Deixava  claro,  desse  modo,  um  dos  precursores  do
abolicionismo  em  nosso  país,  o  primado  da  dignidade  humana
sobre a moral vigente, apontando de forma inconteste a posição
em que  deveria  ficar  o  Ministério  Público:  sempre  ao  lado  dos
menos favorecidos. Como antes, agora também!

Com a indicação do Senhor Carlos Fernando Ribeiro ao
título de nobreza de Barão de Grajaú, por parte do Imperador Dom
Pedro II, o brilhante Promotor de Justiça foi exonerado do cargo –
haja  vista  que  à  época  os  membros  do  Ministério  Público  não
detinham  as  mesmas  prerrogativas  de  agora,  notadamente  a
vitaliciedade e inamovibilidade - uma vez que o presidente interino
da  Província  passou  a  ser  o  próprio  Barão  de  Grajaú,  e  a
justificativa  sucinta  utilizada  para  embasar  o  covarde  ato  de
represália,  foi:  “a  bem do  serviço  público”,  fato  que,  somado  a
morte  de  seu  pai,  abateu  psicologicamente  Celso  Magalhães,
então com menos de 30 anos de idade. 

Apesar de indicado a disputa ao cargo de Deputado da
Assembleia  Geral  do  Império,  pelo  Partido  Conservador,  foi
acometido  de  uma febre  que  rapidamente  o  levou  à  prematura
morte, em 09 de junho de 1879. Mas o exemplo de tenacidade e
resiliência  no  desempenho  de  suas  funções  como  membro  do
Ministério Público persistem com clareza solar, indicando  a direção
certa  par  se  desempenhar  tão  honrosa  função  em  prol  da
sociedade. 

E  esse exemplo de força  e convicção no exercício  das
funções  ministeriais,  que  nos  deu  Celso  Magalhães,  ainda  no
Império, teve incontáveis reflexos, forjando a alma institucional do
Ministério Público Timbira, e inspirando resiliência para resistirmos



ate o final, mesmo que em alguns momentos possa parecer que o
sucesso não chegará.

O edifício que agora inauguramos, e que muito mais que
merecidamente  passa  a  ser  chamado  oficialmente  Edifício
Promotor Celso Magalhães, o qual abriga a sede das Promotorias
de Justiça da Capital, é um exemplo nítido dessa resiliência que
mencionei. De uma estrutura em que exames periciais apontaram a
necessidade  de  reformas  estruturais,  temos  hoje  um  edifício
completamente  refeito,  com  totais  condições  de  segurança
estrutural,  dotado  das  mais  modernas  tecnologias  de
funcionamento,  propiciando  dignas  condições  de  trabalho  aos
membros  e  servidores  do  Ministério  Publico,  mas  sobretudo
conforto e comodidade a toda a sociedade usuária dos serviços
oferecidos pela nossa instituição. 

Temos assim, no dizer de nossa competente  equipe de
engenharia  do  Ministério  Público,  o  nosso  colosso  de  vidro,
concreto e aço!

Porém mais importante que os tijolos, a argamassa e o
concreto  utilizados  nesse  edifício,  é  a  valorização  e  o
correspondente   empenho  daqueles  operários  da  cidadania,
membros  e  servidores  desta  Instituição,  que  aqui   irão
desempenhar  o  seu  trabalho,  em  defesa  de  cada  cidadão
ludovicense e maranhense e que aqui repetem os sonhos e ideais
de Promotores e Procuradores de Justiça que, ao longo de suas
vidas,  deram  relevantes  parcelas   de  contribuição à  sociedade
maranhense. Não podemos falar de conquistas  sem lembrar de
nosso  passado  e,  por  esse  motivo,  para  preservar   a  memória
desses homens e mulheres que  fizeram  a história gloriosa do
MPMA é que acatei a sugestão da Promotora de Justiça Ana Luiza
Almeida  Ferro,  referendada  pela  Comissão   do  Programa  de
Memória do MP, liderada pelo Procurador de Justiça Teodoro Peres



Neto, para  homenagear,  nesta oportunidade,  personagens  que
combateram o bom combate  e se destacaram   pela firma atuação
no  Parquet maranhense.  Utilizando  a  pesquisa  biográfica  do
Promotor de Justiça Washington Luiz Maciel Cantanhede, refiro-me
aos  Promotores  Antonio  de  Brito  Sousa  Gayoso,  primeiro
Promotor a atuar no caso da Baronesa e pioneiro na defesa da
independência e vitaliciedade dos Promotores;  Cândido Mendes
de  Almeida,   que,  por  sua  atuação  altaneira,   foi  o  primeiro
maranhense notável  a sofre demissão  da Promotoria Pública por
perseguição política; Felipe Franco de Sá, demitido em retaliação
à  defesa  da  independência  funcional;  Francisco  Correa  Leal,
primeiro Promotor Público desta Capital e defensor da adesão do
Maranhão  à  independência  do  Brasil;  Maria  da  Conceição
Amorim Mota,  Primeira  Promotora  do  Maranhão  e  segunda do
Brasil, foi a primeira mulher a atuar no Plenário do Tribunal do Júri;
e,  Aurora Correia Lima Félix, primeira Promotora nomeada após
aprovação em concurso público, foi Procuradora do MP junto ao
Tribunal  de  Justiça.  Todos  são  hoje  homenageados  com  a
denominação das alas deste prédio.

A  obra  grandiosa  envolveu  diversas  fases,  como  foi
esclarecido na apresentação inicial feita pelo nosso Diretor-Geral, e
coube a nós a honra de finalizarmos a ampla reforma desse prédio,
em nome de todos os Procuradores Gerais que nos antecederam,
como a Dra. Elimar Figueiredo de Almeida e Silva, que conseguiu o
terreno,  o  hoje  Desembargador  Jamil  de Miranda Gedeon Neto,
que  o erigiu,  o Dr.  Raimundo Nonato de Carvalho Filho, que o
inaugurou,  como também aos ex-Procuradores-Gerais Francisco
das  Chagas  Barros  de  Sousa,  responsável  pela  interdição  da
antiga estrutura; Maria de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro,
que iniciou o processo de recuperação estrutural; e, Regina Lúcia
de Almeida Rocha, que deu pleno andamento às obras.  Temos,
nessa  oportunidade,  a  alegria  de  poder  inaugurar  as  novas
instalações na presença dos meus pares do Ministério Público, dos
Excelentíssimos  Senhor  Governador  do  Estado,  Presidente  do
Tribunal de Justiça, e Presidente da Assembleia Legislativa e todas



as  demais  autoridades  aqui  presentes,  mas  sobretudo  a
imensurável  satisfação  de  poder  entregar   esse  notável
equipamento público, para o uso da comunidade jurídica e de toda
a sociedade ludovicense.

Temos  aqui  as  mais  modernas  tecnologias,
parametrizadas àquelas utilizadas na sede da Procuradoria Geral
de Justiça, localizada ao lado, formando um verdadeiro complexo,
moderno e funcional,  que propicia satisfatórias condições para o
exercício das funções do Ministério Público Estadual, a todos os
seus  membros  de  primeiro  e  segundo  grau  e  servidores,  com
atuação  nesta  Comarca,  reforçando  ainda  mais  a  posição  que
alcançamos a nível  nacional como possuindo uma das melhores
estruturas  no  Ministério  Público,  em  termos  de  sedes  próprias,
sendo que o Conselho Nacional do Ministério Público nos coloca
em segundo lugar  nacional  e  primeiro  lugar  do  Nordeste  nesse
quesito,  em seu relatório  anual  Ministério  Publico Um retrato,
publicado em 2017 com dados de 2016. 

Certamente que de lá para cá melhoramos ainda mais e
nos orgulhamos do fato de,  já há mais de um ano e meio, não
termos  mais  nenhuma  sede  de  Promotoria  que  não  seja  em
prédios  do  Ministério  Público,  quer  sejam  próprios  –  o  que
acontece na maioria dos casos-, alugados ou cedidos por outros
órgãos.

Em  muitos  momentos  houve  quem  questionasse  a
viabilidade  de  recuperar  a  estrutura  desse   prédio  diante  do
inegável  desgaste,  decorrente  de  sua  interdição,  gerando
desconforto a todos os que integram essa Instituição. Mas, neste
momento, sobre as decisões tomadas pela Administração Superior
do Ministério Público nas várias fases que envolveram a reforma,
podemos afirmar  sem dúvida:  foram as  mais  adequadas e  hoje
colhemos os frutos da persistência  em acreditar, com convicção,



de que estávamos fazendo o correto e o que era melhor para a
instituição. 

Ressalto  que  o  Conselho  Nacional  do  Ministério
Público/CNMP, instância máxima para decisões administrativas no
âmbito do Ministério Publico brasileiro, analisou todas as questões
relativas à interdição e reforma deste prédio e concluiu que não
houve por parte da Administração Superior desídia ou excesso de
prazo na adoção das providências necessárias para a recuperação,
bem  como,  nos  processos  avocados  para  apuração  das
responsabilidades sobre os fatos, chegou o CNMP a conclusões
definitivas, atribuindo a responsabilidade a quem de direito, ficando
evidenciado  que  nenhum  membro  do  Ministério  Público  do
Maranhão  ou  servidor  efetivo  do  órgão  teve  contra  si  imputada
responsabilidade pessoal pelos problemas estruturais detectados.
O relatório de todas as fases da obra e das decisões do Conselho
Nacional  do  Ministério  Público  aqui  mencionadas  está
disponibilizado na página do sítio institucional do Ministério Publico
do  Maranhão,  acessível  a  qualquer  interessado,  reforçando  a
transparência com que a instituição sempre tratou a matéria.

Podemos  nos  orgulhar  da  qualidade  inquestionável  das
obras que o Ministério Publico entrega à sociedade. Temos hoje 16
em andamento  em todo o Estado.  A inauguração do Edifício Celso
Magalhães  completamente  recuperado  comprova  a  alta
capacidade  do  Setor  de  Engenharia  da  Procuradoria-Geral  de
Justiça,  responsável  por  todos  os  projetos  da  fase  final  da
recuperação,  inclusive  o  arquitetônico,  de  beleza  inquestionável,
produzido pelo nosso servidor efetivo, o arquiteto Nielsen Oliveira
Castro.

Temos muito a agradecer nesse momento. Devo enaltecer
o papel desempenhado pela Diretoria-Geral da Procuradoria-Geral
de Justiça, função que também exerci por quatro anos, até 2016,
acompanhando  nesse  ínterim  o  desenrolar  dos  trabalhos.  O
processo de reforma estrutural iniciou-se em 2011, sendo   então



diretor o Dr. Pedro Lino Silva Curvello e, atualmente, o   Promotor
de  Justiça  Emmanuel  José  Peres  Netto  Guterres  Soares,  que
desde  o início de 2016 assumiu o encargo e desincumbiu-se com
sucesso, e em termos definitivos, dessa grandiosa e desafiadora
tarefa. 

Rendo  também  minhas  homenagens  ao  Diretor  das
Promotorias  da  Capital,  Dr.  Paulo  Silvestre  Avelar  Silva,  que
proferiu as brilhantes palavras que antecederam esta fala, e cuja
atuação foi decisiva para a finalização da empreitada. Assim como
ele,  foram relevantes  os  seus antecessores  nesta  função,  entre
eles  mais  recentemente  os  promotores  de  justiça   Dr.  Ednarg
Fernandes Marques,  Esdras Liberalino Soares Júnior e Haroldo
Paiva  de  Brito  e  todos  que  os  precederam,  que  são  também
homenageados com a inauguração da galeria de ex-diretores da
Promotoria de Justiça, denominada de Promotor Edson Brandão,
no  Auditório  que  homenageia  a  nossa  querida  colega  Ironilde
Sousa  Ribeiro.

Agradeço  a  todos  os  servidores  da  Coordenadoria  de
Obras, Engenharia e Arquitetura da Procuradoria -Geral de Justiça,
sob  a  batuta  do  Coordenador,  engenheiro  Gilberto  Duailibe
Mouchrek, e notadamente aos que desempenharam a função de
fiscais  da  obra,  acompanhando  rigorosamente  e  evolução  dos
trabalhos.   

Nessa fase final, com a implantação dos serviços de rede
lógica,  cabeamento  estruturado  e  demais  itens  de  tecnologia,
desempenhou  relevante  papel  a  nossa  Coordenadoria  de
Modernização e Tecnologia de Informação, sob a chefia do servidor
Alan  Robert  da  Silva  Ribeiro.  Por  fim,  para  aquisição  dos  bens
móveis  e  demais  equipamentos  que  guarnecem  essa  sede,  a
Coordenação de Administração, comandada por Roseane Brandão
Pantoja,   desempenhou  papel  relevante,  assim  como  a



Coordenação  de  Serviços  Gerais,  liderada  por  José  Ribamar
Rodrigues Furtado, nessa fase de mudança das promotorias. Não
posso deixar  de  mencionar  os  setores  técnicos da Procuradoria
Geral de Justiça, pelo trabalho imprescindível  para o sucesso que
alcançamos  agora,  principalmente  a  Secretaria  Administrativa
Financeira, a cargo da nossa querida Carmem Lígia; da Assessoria
Jurídica da Administração, chefiada por Lucas Duailibe,  e por fim
à CPL, presidida pela servidora  Vicemir Fontenelle.

Registro  também  todo  o  empenho  demonstrado  pelas
empresas contratadas, mediante licitação, em todas as fases dessa
empreitada, em montantes e condições  que foram mencionados
na apresentação inicial realizada pelo Diretor-Geral.     

   

Por  último,  mas não menos importante,  e  por  dever  de
justiça,  quero  registrar  os  agradecimentos  institucionais  do
Ministério  Público  do  Maranhão,  ao  Poder   Executivo  Estadual,
representado por Sua Excelência, o Governador Flávio Dino, que
muito nos honra com sua presença neste ato,  por haver destinado
recursos necessários,  dotando o orçamento do Ministério Público
da capacidade financeira e orçamentária para a execução da obra,
nos  últimos  dois  anos,  que  exigiu  grande  investimento  para  a
finalização  da  reforma,  com  as  etapas  de  climatização  e
aparelhamento tecnológico  da sede, sobretudo se considerarmos
a  dimensão  da  crise  econômica  que  atinge  a  nação,  e
consequentemente tem reflexos amplos no Estado.   

(FAZER MENÇÃO AO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL e a
da  SEPLAN,  SE  PRESENTES,   PELA  COLABORAÇÃO
INSTITUCIONAL)

Para finalizar, socorro-me dos versos de   José Chagas,
no poema “O guardião da justiça”, publicado no livro “Os azulejos
do tempo – patrimônio da humanidade”, em 1999, para destacar,



ainda  uma  vez,  o  grande  homenageado  desta  ocasião,  o
maranhense  Celso  Magalhães,  patrono  do  Ministério  Público  do
Maranhão, mas também aclamado intelectual e poeta da literatura
brasileira!

             “As palavras de Celso Magalhães

no crime da perversa baronesa,

que tratava os escravos como cães,

mostrando-se cruel por natureza;

as palavras de Celso – guardiãs

da justiça, na sua realeza –

não se perderam no ar, não eram vãs,

ecoam onde houver alma indefesa”

Eis  ai  o  nosso  norte!  O  exemplo  para  todos  nós,
sucessores  de Celso  Magalhães,  no  desempenho das honrosas
funções  de  membros  do  Ministério  Público  estadual.  Somos
Operários  da  Cidadania!  Nossa  missão   é  servir  a  sociedade,
sobretudo  aos cidadãos mais humildes, sedentos de Justiça…

Está entregue aos membros e servidores do MPMA mais
esta sede de Promotorias de Justiça. Que a utilizemos para cada
vez melhor atendermos a mais alta autoridade da República, nas
palavras da Presidente do STF: Sua Excelência, o cidadão!

Muito  obrigado  a  todos  que  nos  honraram   com  suas
presenças  nesta solenidade. 


