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Discurso da posse - MPES 

 

 

Excelentíssima Procuradora Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, 

Dra. Elda Márcia Moraes Spedo. 

 

 Excelentíssimo Corregedor Geral do Ministério Público do Estado do 

Espírito Santo, Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta. 

 

Excelentíssimo Presidente da Associação Espírito-Santense do Ministério 

Público, Dr. Adelsion Caliman. 

 

Excelentíssimo Deputado Estadual Sandro Locutor, em nome de quem 

cumprimento todos os membros da mesa e todas as autoridades presentes. 

 

Senhoras e senhores, 

 

É com muita honra que apresento os novos membros do Ministério 

Público do Estado do Espírito Santo. Após anos de luta e dedicação, chegou o 

momento mais esperado para quem almeja exercer um cargo tão importante para 

a sociedade, que é o de Promotor de Justiça. 

 

Todas as renúncias, ausências e privações que fizemos durante a 

preparação para o concurso público, por conta de um estudo solitário e intenso 

em busca de um sonho que hoje se concretiza, se tornam pequenas diante da 

felicidade desse momento tão importante e único nas nossas vidas. 

 

Como diz um lindo poema: 

 

“Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver 

Apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. 
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Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e 

Se tornar um autor da própria história… 

É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar 

Um oásis no recôndito da sua alma… 

É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. 

Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. 

É saber falar de si mesmo. 

É ter coragem para ouvir um “Não”!!! 

É ter segurança para receber uma crítica, 

Mesmo que injusta… 

  

Pedras no caminho? 

Guardamos todas, para um dia construirmos um castelo…” 

 

Há muitas maneiras de servir a Justiça e dentre as mais dignas e mais 

nobres está a exercida pelos membros do Ministério Público. Não há nenhuma 

manifestação existencial que, direta ou indiretamente, não se relacione com o 

Direito, como não há conquista humana, desde a mais alta especulação da 

filosofia até as relevantes criações tecnológicas que não interessem ao Direito e 

aos Promotores de Justiça. 

 

Todas as experiências, realizadas na vida doméstica como na vida pública, 

nas ruas como nos salões, nos livros como na vida, têm influência na formação 

do Promotor de Justiça e, por conseguinte, na sua atuação funcional. 

 

- O dramaturgo Bertold Brecht, certa vez disse que: 

 "Há homens que lutam um dia e são bons. 

 Há outros que lutam um ano e são melhores. 

 Há os que lutam muitos anos e são muito bons. 

 Mas há os que lutam toda a vida, estes são imprescindíveis.” 
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É com esse espírito que nós assumimos o compromisso de exercer a 

função ministerial na busca implacável da Justiça durante a nossa atuação 

profissional, reforçando a imprescindibilidade do Ministério Público em um 

Estado Democrático de Direito. 

 

O Ministério Público deve continuar caminhando ao lado do cidadão, 

como agente de transformação social garantindo a cidadania plena, devendo 

atender aos mais elementares valores da sociedade e dos cidadãos, que são os 

destinatários dos serviços ministeriais e devem ser os atores e os protagonistas 

sociais. 

 

Nós estamos, atualmente, diante de um Ministério Público que se ocupa de 

uma atuação criminal, mas que também, conforme prevê o nosso ordenamento 

jurídico, fiscaliza a implementação de políticas públicas, defende o patrimônio 

público, combate a corrupção, zela pela saúde e pela educação como serviços de 

relevância pública, defende o meio ambiente, e dentre outras atribuições, cuida 

dos grupos hipossuficientes e das minorias de modo geral. O seu papel é o da 

defesa da integridade do direito e essa é a contribuição que se espera de uma 

instituição encarregada do respeito à Constituição. 

 

A força da atuação do Ministério Público depende, cada vez mais, do 

conhecimento e da sinergia que a instituição deve estabelecer com o povo e com 

os movimentos sociais. Essa é a razão de ser da instituição que exerce parcela da 

soberania estatal para a defesa do cidadão, defesa essa que não pode ser mero 

discurso retórico lançado da importante Tribuna do Tribunal do Júri como canal 

de diálogo com a sociedade, mas que exige a presença constante e atuante dos 

membros do Ministério Público nos espaços vivos, onde os problemas e as 

mazelas sociais são expostos e discutidos para serem solucionados, seja no 

âmbito judicial como no extrajudicial.  
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Nós não podemos esquecer que, por mais relevantes que sejam as nossas 

funções, somos servidores públicos e, por conta disso, devemos sempre seguir as 

normas da Constituição, sendo esse o nosso dever e não simplesmente a nossa 

vontade.  

 

Assumimos o compromisso de estudar e de nos aprimorarmos 

permanentemente, pois jamais nos acomodaremos, já que o nosso compromisso é 

com a sociedade, com o Direito e com a Justiça. 

 

O Direito é uma ciência que deve sempre acompanhar a evolução da 

sociedade, a transformação nos domínios da economia, da tecnologia, das 

ciências naturais e o consagrado doutrinador Rudolf Von Ihering dizia o 

seguinte: 

 

“O direito não é mero pensamento, mas sim força viva. Por isso, a Justiça 

segura numa das mãos, a balança, com a qual pesa o direito, e na outra a espada, 

com a qual o defende. A espada sem a balança é a força bruta, a balança sem a 

espada é a fraqueza do direito. Ambas se completam e o verdadeiro Estado de 

Direito só existe onde a força, com a qual a Justiça empunha a espada, usa a 

mesma destreza com que maneja a balança." 

 

Tudo isso evidencia a necessidade de novas e incessantes pesquisas e que 

haja atualização permanente dos membros do Ministério Público. Revela, ainda, 

que para o progresso do País, ao lado de tudo o que é preciso para o seu 

desenvolvimento, tem que haver um direcionamento persistente nas ciências 

humanas.  

 

O Ser Humano é o objetivo do Estado e tem de ser considerado em todas 

as suas dimensões, inclusive a social, mas de modo que a sua socialidade não se 

hipertrofie a ponto de demiti-lo da sua identidade e da sua liberdade, que sempre 
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devem ser respeitadas, já que decorrem de um fundamento da República, que é o 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

Em relação ao presente concurso público que chega ao seu epílogo, é de 

fundamental importância valorizar a atuação da Banca Examinadora, através da 

sua Presidente e de todos os membros que a compuseram, bem como o secretário 

e os servidores pela seriedade na sua condução. 

 

E agora chegou o momento de agradecer. A Deus, em primeiro lugar, a 

quem agradeço tudo o que sou e por ter sempre me dado força e entusiasmo para 

ir em busca do meu sonho, de me tornar um membro do Ministério Público. 

Agradeço à minha noiva, Isabela, que está ao meu lado nesse momento tão 

importante da minha vida. 

 

Devo agradecer também todos os nossos familiares, amigos e professores 

que contribuíram para o nosso crescimento pessoal e para a nossa sonhada 

aprovação. 

 

Finalizo o discurso citando o decágolo do Promotor de Justiça, elaborado 

no ano de 1956, por José Augusto César Salgado, no II Congresso 

Interamericano do Ministério Público, que se mantém muito atual. 

  

1º) AMA A DEUS ACIMA DE TUDO, e vê no ser humano, mesmo 

desfigurado pelo crime, uma criatura à imagem e semelhança do Criador;  

2º) SÊ DIGNO DE TUA GRAVE MISSÃO. Lembra-te de que falas em 

nome da Lei, da Justiça e da Sociedade;  

3º) SÊ PROBO. Faze da tua consciência profissional um escudo 

invulnerável às paixões e aos interesses;  

4º) SÊ SINCERO. Procura a verdade e confessa-a, em qualquer 

circunstância;  

5º) SÊ JUSTO. Que teu parecer dê a cada um o que é seu;  
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6º) SÊ NOBRE. Não convertas a desgraça alheia em pedestal para teus 

êxitos e cartaz para tua vaidade;  

7º) SÊ BRAVO. Arrosta os perigos com destemor, sempre que tiveres um 

dever a cumprir, venha o atentado de onde vier;  

8º) SÊ CORTÊS. Nunca te deixes transportar pela paixão. Conserva a 

dignidade e a compostura que o decoro de tuas funções exige;  

9º) SÊ LEAL. Não macules tuas ações com o emprego de meios 

condenados pela ética dos homens de honra; e  

10º) SÊ INDEPENDENTE. Não te curves a nenhum poder, nem aceites 

outra soberania, senão a da lei.  

  

Obrigado a todos pela atenção!!! 

 


