
DISCURSO POSSE NOVOS PROMOTORES DE 

JUSTIÇA 

 
 

Autoridades presentes (conforme Cerimonial)  
Colegas do Ministério Público,  
Senhores e senhoras,  
Caros empossados; 
 

 
É com alegria que o Ministério Público do Estado do Espírito 

Santo dá as boas-vindas aos 05 novos Promotores de Justiça 

substitutos.  

 

A alegria a que me refiro transcende, porém, as esferas da 

instituição, isso porque, com a posse desses novos membros, 

quem ganha é a sociedade, a verdadeira destinatária de 

nossas ações, a razão de ser do Ministério Público, que deve 

trabalhar diuturnamente pela construção de uma democracia 

cada vez mais sólida. 

 

O Ministério Público não é um fim em si mesmo, mas 

instrumento a ser usado em favor da sociedade, movido pela 

indeclinável vocação de atender as necessidades da 

coletividade, a quem sempre temos que estar acessíveis para 

ouvir e acolher suas demandas sejam elas referentes à defesa 

do meio ambiente, da criança e do adolescente, da pessoa 

com deficiência, do consumidor.  

 

Seja para promover a universalidade do direito à saúde e 

combater o crime organizado. 

 



Assim, caros colegas ora empossados, se hoje me pedissem 

um conselho, considerando minha trajetória de 30 anos de 

instituição, diria: não se tranquem em gabinetes, ouçam a 

população, conquistem o respeito não pelo cargo que ocupam, 

mas pelo incontornável ideário de justiça e de proteção social 

que deve permear suas ações. 

 

Saibam que muitas vezes vocês serão a única fonte de 

esperança da criança em busca de escola, da mulher 

subjugada, do idoso negligenciado, do doente desamparado. 

 

Nesses momentos, Excelentíssimos Drs. Arthur, Carlos 

Eduardo, Gabriel, Rachael e Raphael, lembrem-se do 

ensinamento de Carl Jung: “Conheça todas as teorias, domine 

todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja 

apenas outra alma humana.” 

 

Não enxerguem apenas pilhas de processos, vivenciem a 

dimensão humana do direito. Ajam sim com firmeza, afinal 

essa é a tônica de nossa atividade. Entretanto, saibam 

igualmente dialogar, fortalecendo, assim, a função resolutiva 

do Ministério Público. 

 

Mantenham, porém, extrema intransigência quando se 

depararem com a chaga da corrupção, da improbidade 

administrativa e da criminalidade como um todo. 

 

Tenho certeza de que a caminhada que os trouxe até aqui não 

foi fácil e que as noites de intenso estudo e dedicação muitas 

vezes finalizaram com o sonho de viverem esse momento. 

 



Agora, o sonho se concretizou e cabe a vocês, enquanto 

servidores públicos que são, demonstrar, dia a dia, que há 

vida séria, operosa, comprometida e dedicada à causa pública, 

desejosa por extinguir ações nauseantes de corrupção e 

violência, dentre tantas outras responsáveis pelas mazelas 

sociais. 

 

O Ministério Público se consolida como uma das instituições 

mais respeitáveis desse país porque, acima de tudo, pauta 

suas ações na legalidade e no respeito aos princípios 

constitucionais que juramos defender. 

 

Nesse compasso, urge a manutenção da eficiência no 

desempenho das atividades ministeriais, praticando sempre 

o pleno e efetivo exercício de nossas funções em prol da 

comunidade. 

 

Por fim, não se olvidem de que, quando fazemos parte do 

Ministério Público, ou melhor, ao sermos o parquet, 

firmamos, necessariamente, uma obrigação com a 

sociedade brasileira, não nos é dada outra opção. É um 

chamado que não pode ser negado.  

 

Excelentíssimos Promotores de Justiça substitutos, sejam 

bem-vindos ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo. 

Desejo a cada um de vocês sucesso!  

 

Obrigada pela atenção. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


