MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Colégio de Procuradores de Justiça

ATA N.º 025/2018-CPJ, DA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA

SOLENE

DO

COLÉGIO DE PROCURADORES DE
JUSTIÇA

DO

PÚBLICO

DO

AMAZONAS,

DE

MINISTÉRIO
ESTADO

DO

ENTRADA

EM

EXERCÍCIO DA EXCELENTÍSSIMA
SENHORA
ABDALA

DOUTORA
TUMA,

PROCURADOR
REALIZADA

NO

CARGO

DE
NO

SILVIA

DIA

DE

JUSTIÇA,
21

DE

DEZEMBRO DE 2018, ÀS 11 HORAS,
NO

AUDITÓRIO

GERAL

DE

PROCURADOR-

JUSTIÇA

CARLOS

ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO,
NESTA CIDADE.
Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
dezoito, às onze horas, no Auditório Procurador-Geral de Justiça
Carlos Alberto Bandeira de Araújo, Estado do Amazonas, sito na
Av. Cel. Teixeira, 7.995 – Nova Esperança, na cidade de Manaus,
Estado do Amazonas, reuniu-se, extraordinariamente, e em caráter
solene, o egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério
1
ATA N.º 025/2018-CPJ, SESSÃO EXTRAORDINÁRIA SOLENE DO COLÉGIO DE
PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS,
REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018. (JSR).

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Colégio de Procuradores de Justiça

Público do Estado do Amazonas, sob a presidência da Exma. Sra.
Procuradora-Geral de Justiça, Dra. LEDA MARA NASCIMENTO
ALBUQUERQUE,

presentes

os

Exmos.

Srs.

Procuradores

de

Justiça, Drs. RITA AUGUSTA DE VASCONCELLOS DIAS,
FLÁVIO

FERREIRA

LOPES,

SANDRA

CAL

OLIVEIRA,

CARLOS ANTONIO FERREIRA COÊLHO, NOEME TOBIAS
DE

SOUZA,

SILVANA

MARIA

MENDONÇA

PINTO

DOS

SANTOS, SUZETE MARIA DOS SANTOS, NICOLAU LIBÓRIO
DOS SANTOS FILHO, PEDRO BEZERRA FILHO, FRANCISCO DAS
CHAGAS SANTIAGO DA CRUZ, JOSÉ ROQUE NUNES MARQUES,
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PÚBLIO CAIO BESSA CYRINO,
ANTONINA MARIA DE CASTRO DO COUTO VALLE, MAURO
ROBERTO VERAS BEZERRA, LIANI MÔNICA GUEDES DE FREITAS
RODRIGUES e KARLA FREGAPANI LEITE. Ausentes, justificadamente,
os Exmos. Srs. Procuradores de Justiça, Drs. MARIA JOSÉ DA SILVA
NAZARÉ, MARIA JOSÉ SILVA DE AQUINO e CARLOS LÉLIO
LAURIA FERREIRA (enfermos - Certidão n.º 60.2018.CPJ). I – Abertura,
conferência de quorum e instalação da Sessão: Procedeu-se à verificação de
quorum, sendo a reunião de pronto instalada, haja vista a presença de dezoito
Procuradores de Justiça. II – Leitura da Ordem do Dia : Assunto
para

deliberação:

Dar

exercício

a

Excelentíssima

Senhora

Promotora de Justiça de Entrância Final, Dra. Silvia Abdala
Tuma, no cargo de Procurador de Justiça, nos termos do artigo
33, XVII, da Lei Complementar 011/1993. Com a palavra, a Sra.
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Presidente disse: Designo os Exmos. Srs. Procuradores de Justiça,
Dra. Antonina Maria de Castro do Couto Valle e Dr. Públio Caio
Bessa

Cyrino,

para

conduzirem

ao

centro

do

dispositivo

a

Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça, Dra. Silvia Abdala
Tuma. Em seguida, o Secretário-Geral do Ministério Público, Dr.
Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior , procedeu a leitura do
Ato PGJ 424/2018/PGJ, que promove ao cargo de Procurador de
Justiça a Exma. Sra. Promotora de Justiça, Dra. Silvia Abdala
Tuma, e o Ato PGJ 425/2018/PGJ, que outorga a referida Agente
Ministerial a Medalha do Mérito do Ministério Público do Estado do
Amazonas, nos seguintes termos:

“Ato n.º 424/2018/PGJ: A

Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, no uso de
suas atribuições legais e, considerando a decisão do colendo
Conselho Superior do Ministério Público, em sessão ordinária do dia
treze de dezembro; Considerando o teor da Resolução n.º 103/2018CSMP, datada de 13/12/2018; Considerando o disposto no artigo 29,
VI, da Lei Complementar n.º 11, de 17/12/1993, resolve promover, à
vista da decisão do colendo Conselho Superior do Ministério
Público, pelo critério de merecimento, a Exma. Sra. Dra. Silvia
Abdala Tuma, para o cargo de Procurador de Justiça, titular da 4.ª
Procuradoria de Justiça, junto à 1.ª Câmara Criminal. Publique-se,
registre-se, cumpra-se. Gabinete do Procurador-Geral de Justiça do
Estado

do

Amazonas,

em

Manaus,

17/12/2018.

Leda

Mara

Nascimento Albuquerque , Procuradora-Geral de Justiça”. “Ato n.º
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425/2018/PGJ: A Procuradora-Geral de Justiça do Estado do
Amazonas, no uso de suas atribuições legais e, considerando o teor
do Ato n.º 424/2018/PGJ, de 17/12/2018, que promoveu, à vista da
decisão do colendo Conselho Superior do Ministério Público, pelo
critério de merecimento, a Exma. Sra. Dra. Silvia Abdala Tuma
para o cargo de Procurador de Justiça, titular da 4.ª Procuradoria de
Justiça, junto à 1.ª Câmara Criminal; Considerando o disposto no
artigo 1.º, § 5.º, do Ato PGJ n.º 044/2001, datado de 22/02/2001,
alterado

pelo

Ato PGJ

n.º

079/2013,

datado de

22/05/2013,

publicado no Diário Oficial do Estado de 06/03/2001 e 23/05/2013,
respectivamente, resolve outorgar a Excelentíssima Sra. Dra. Silvia
Abdala Tuma, Procuradora de Justiça, a Medalha do Mérito do
Ministério Público do Estado do Amazonas. Publique-se, registrese, cumpra-se. Gabinete do Procurador-Geral de Justiça do Estado
do Amazonas, em Manaus, 17/12/2018. Leda Mara Nascimento
Albuquerque, Procuradora-Geral de Justiça”. Em seguida, a Sra.
Presidente e agraciada, tomaram lugar no dispositivo e a Sra.
Presidente fez a aposição da Medalha do Mérito do Ministério
Público à novel Procuradora de Justiça, Dra. Silvia Abdala Tuma,
e, ato contínuo, assinaram o Termo de Posse. Com a palavra, a Sra.
Presidente declarou: Declaro Vossa Excelência, Dra. Silvia Abdala
Tuma, Procuradora de Justiça e dou-lhe o respectivo exercício.
Parabéns. (Palmas). Com a palavra, a Excelentíssima Sra. Promotora
de Justiça, Dra. Laís Rejane de Carvalho Freitas , Vice-Presidente
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da Associação Amazonense do Ministério Público do Estado do
Amazonas

(AAMP),

saudou

a

Procuradora

de

Justiça

recém

empossada, Dra. Silvia Abdala Tuma, proferindo o seguinte
discurso: “Exma. Sra. Dra. Leda Mara Nascimento Albuquerque ,
Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Amazonas; Exma. Sra.
Dra. Silvia Abdala Tuma, empossada nesta data, nossa grande
amiga, em nome de quem peço vênia para cumprimentar todos os
demais presentes. Sinto-me imensamente feliz e honrada em estar
aqui hoje, em nome da Associação Amazonense do Ministério
Público, homenageando a Dra. Silvia Abdala Tuma, em um
momento tão especial de sua vida, embora tenha certeza que
nenhuma palavra, nenhuma frase será suficiente para enaltecer a
felicidade desta data. A vida da Dra. Silvia é repleta de momentos
singulares,

onde

o

equilíbrio

e

sensatez

se

destacaram,

principalmente na sua atuação junto à Vara de Família. Exatamente
na Vara de Família, onde as emoções e sentimentos estão à flor da
pele e que apenas pessoas nutridas de sentimentos nobres e
verdadeiro amor ao próximo conseguem fazer diferença, como Vossa
Excelência. A Dra. Silvia sempre teve a sensibilidade de ouvir as
partes com o coração, a fim de dar-lhes a resposta necessária e justa.
Como se não bastasse a dedicação e o desempenho de suas
atribuições ministeriais, a Dra. Silvia também atua ativamente como
Vice-Presidente da Associação Amazonense do Ministério Público,
sempre lutando em prol da nossa Classe de Procuradores e
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Promotores de Justiça. Mas, peço vênia para abrir um parênteses em
nome da admiração e amizade que tenho à Dra. Silvia há alguns
muitos anos. Além de destacar sua verdadeira paixão pela missão
ministerial

e

sua

compatibilidade

como

Vice-Presidente

da

Associação Amazonense do Ministério Público, não poderia deixar
de lado o aspecto mais importante da vida da Dra. Silvia, o familiar.
É, minha querida, a família é o nosso alicerce, é a nossa base, mas
também é a razão de todas as nossas lutas diárias. Sabemos o quão
difícil foi o ano de dois mil e dezoito para você, mas tenha certeza
que sua mãezinha continua viva no seu coração e nos ensinamentos
que lhe transmitiu, os quais certamente serão o norte dessa nova
jornada como Procuradora de Justiça. A Associação Amazonense do
Ministério Público lhe deseja sucesso e felicidade nesta nova
missão, colocando-se sempre a sua disposição. Parabéns!” (Palmas).
Com a palavra, o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr. Nicolau
Libório dos Santos Filho , saudou a novel Procuradora de Justiça,
Dra. Silvia Abdala Tuma, em nome dos membros do Colégio de
Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do
Amazonas, proferindo o seguinte discurso: “Senhora ProcuradoraGeral,

Dra.

Leda

Mara

Nascimento

Albuquerque ;

Prezada

Procuradora de Justiça, minha amiga, Dra. Silvia Tuma; Ministro
Mauro Campbell, que hoje abrilhanta este evento, em nome de
quem saúdo a mesa dos trabalhos. Senhores Procuradores, Senhoras
Procuradoras, Senhores Promotores, Senhoras Promotoras, Senhores
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Servidores e Servidoras do Ministério Público do Amazonas, que a
generosidade do grande criador do universo e o clima festivo do
Natal inspirem em cada um de nós o saudável espírito solidário. Que
os nossos lares sejam invadidos pela atmosfera de amor e de
respeito fraternal. Feliz Natal a todos. Senhoras e Senhores, a
ribalta ilumina-se, neste singular momento, para destacar a grande
protagonista deste abençoado dia. O Colégio de Procuradores de
Justiça, palco de debates e de grandes decisões institucionais, sentese honrado e feliz em receber a Dra. Silvia Abdala Tuma, que
chega ao topo da carreira em razão da sua postura dinâmica e de
méritos inquestionáveis. A escolha ocorrida em escrutínio público
foi, sem dúvida, a mais emocionante nos últimos tempos. E tudo isso
por conta do excelente nível dos vinte candidatos inscritos, razão da
preocupação e do elogiável cuidado que o nosso Conselho Superior
de evitar qualquer dúvida ou o menor questionamento. Todos os
candidatos participantes, sem exceção, sempre demonstraram total
comprometimento com os importantes interesses da sociedade, dos
desvalidos daqueles que na pirâmide social, estão abaixo da linha da
pobreza. Um elenco de nomes que sabe que servir é o verdadeiro
significado de ministério, sobretudo quando o ministério é público.
Se a definição foi difícil para os Conselheiros, se a ansiedade abalou
o emocional dos concorrentes, fica como lição de que a promoção da
Dra. Silvia Tuma foi a recompensa pela sua dedicação, pela sua
sensibilidade

diante

dos

problemas

dos

humildes,

pela

sua
7
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abnegação e pelo seu elevado espírito de solidariedade. Quando eu
falei que a escolha da nova Procuradora de Justiça foi marcada por
fortes emoções, não exagerei. Foi uma disputa sem favoritos e, por
isso, elevou o rigor dos Conselheiros, que se valeram de todas as
cautelas possíveis, a fim de que o resultado pudesse refletir o
verdadeiro merecimento. Não foi fácil concorrer com Adelton
Matos,

Aguinelo

Balbi

Júnior,

Neyde

Demósthenes,

Sarah

Pirangy, Elvys de Paula, Delisa Vieralves, Nilda Silva de Souza,
Kátia Araújo, Silvana Nobre, Marlene Franco, Izabel Christina,
Tereza Cristina, Mara Nóbia, Anabel Vitória, Maria Eunice
Lopes, nomes respeitados, profissionais competentes que merecem
as nossas homenagens. Dra. Silvia Tuma chega ao auge da sua
árdua caminhada iniciada no dia 03 de julho de 1989, enfrentando as
dificuldades do nosso interior e a precária estrutura nas Promotorias
por onde passou, até ser promovida para a entrância da capital no
dia 13 de julho de 1994. Mas, isso é apenas uma parte da história
vivida em vinte e nove anos de Ministério Público. Antes,
graduando-se em Direito, com ousadia e a convicção de quem
acredita que o sucesso está sempre próximo de quem ostenta talento,
entregou-se com obstinação às longas horas de estudo, deixando de
lado os prazeres do lazer, com a certeza de que a vitória não pode
depender do acaso. Tudo valeu a pena pela sua persistência e
determinação.

E

citando

Fernando

Pessoa,

no

poema

“Mar

Português’’, “Quem quer passar além do bojador tem que passar
8
ATA N.º 025/2018-CPJ, SESSÃO EXTRAORDINÁRIA SOLENE DO COLÉGIO DE
PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS,
REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018. (JSR).

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Colégio de Procuradores de Justiça

além da dor”. Tem que enfrentar as dificuldades, tem que enfrentar
os momentos de desalento, as surpresas e os desafios com altivez e
coragem. Além da sua eficiência como Promotora de Justiça, Dra.
Silvia Tuma tem uma grande folha de serviços prestados a nossa
Associação

Amazonense

do

Ministério

Público,

entidade

que

registra no seu histórico a participação da nossa homenageada.
Lembro das nossas lutas pela definição de uma política salarial
digna, recordo dos embates pelas promoções dos colegas da
entrância do interior, da batalha pela recuperação da nossa sede
administrativa e não poderia deixar de lembrar dos grandes eventos
sociais por ela organizados. Silvia Tuma respira e transpira
Ministério Público, pensa com a grandeza de quem almeja melhores
dias para a nossa Instituição, exerce o seu ofício com o prazer de
fazer o que gosta, consciente de que o Órgão Ministerial é uno e
exatamente por isso, jamais poderá ser divisível. Antes mesmo de
haver chegado a este Colegiado, onde hoje entra no exercício do
cargo de Procurador de Justiça, Silvia Tuma já havia garantido o
seu lugar na galeria dos grandes obreiros, nesta construção que tem
como meta o permanente crescimento. E por falar de crescimento,
vale

destacar

nomes

que

contribuíram para

esse

crescimento

inquestionável, nomes como Áderson Dutra, que inaugurou a nossa
sede na Rua 24 de Maio, em mil novecentos e oitenta e três; de
Mauro Campbell, hoje Ministro do Superior Tribunal de Justiça,
que de forma ousada, deu ao Parquet Amazonense a feição merecida
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ao inaugurar, em 2002, esta confortável sede onde desempenhamos
as nossas atribuições. Sempre, não é demais citar o nome de João
dos Santos Pereira Braga , que recentemente deixou este mundo
para percorrer os indecifráveis caminhos da eternidade. Não é
demais citar os nomes de Aguinelo Balbi, de Luiz Verçosa, de
Evandro Farias, Pedro Silva, Salvador Conte, Otávio Gomes,
Francisco Cruz, Carlos Fábio Braga Monteiro, timoneiros que
mostraram responsabilidade e competência. Dra. Silvia, uma nova
fase se inicia na sua vida profissional e todos nós temos certeza que
será de muito sucesso. Vossa Excelência é responsável pela suas
vitórias. Tenha certeza que em razão do livre arbítrio, o ser humano
é o grande responsável pelo seu destino. Por isso e, por muitas
outras razões, este Colégio de Procuradores de Justiça sente-se feliz
em dizer: Seja bem-vinda, Dra. Silvia Tuma. Finalizando, digo que
a Dra. Silvia Abdala Tuma, sem dúvida nenhuma, foi o grande
orgulho do casal Antonio e Dona Gazali e, por isso, ela só tem
motivos para comemorar. Comemoração que é compartilhada pela
família, pelos amigos, pelos seus colegas e, principalmente, pelo
companheiro, pelo grande amigo, pelo marido e grande amor da sua
vida, Desembargador Lupercino Sá Nogueira.

E todos, numa

uníssona e fervorosa prece, agradecem ao grande Criador do mundo
pelo seu sucesso. Que a generosidade divina esteja sempre no seu
caminho, oriente seus passos, conceda-lhe sabedoria e temperança.
Como a grande protagonista do dia, com o rosto feliz e iluminado
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pelas luzes da ribalta, o palco é todo seu, Dra. Sílvia. Colecione
vitórias. Receba os merecidos aplausos”. (Palmas). Com a palavra, a
Exma. Sra. Dra. Silvia Abdala Tuma, novel Procuradora de Justiça
do Ministério Público do Estado do Amazonas, proferiu o seguinte
discurso:

“Exma.

Sra.

Dra.

Leda

Albuquerque,

Digníssima

Procuradora-Geral de Justiça, em nome de quem saudamos todos os
membros do Colégio de Procuradores, os Promotores de Justiça e
demais autoridades presentes. Senhoras e Senhores, o Ministério
Público é uma Instituição independente e autônoma, de grande
importância

no Estado. Atuou, sobretudo,

sob a leal e fiel

observância das leis e da Constituição Federal. Somos, então, o
guardião dos direitos fundamentais, preservando sempre a altivez de
sua atuação, bem como sua independência e autonomia. O Ministério
Público,

portanto,

é

entidade

fundamental

para

a

sociedade

brasileira e deve exercer suas atribuições com a eficiência e
agilidade na defesa da coletividade. Destacamos nossa manifestação
de reconhecimento pelo realce diferenciado que emoldura esta
solenidade, a presença do Ministro do STJ, Mauro Campbell
Marques, ex-Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do
Amazonas,

distinguindo-se,

sobretudo,

por

sua

inestimável

contribuição ao Parquet Amazonense. Cabe, oportunamente, os
devidos

agradecimentos

extensivos

aos

colegas,

aos

queridos

familiares, aos diletos colegas e estimados amigos que, quando foi
preciso, nos estenderam a mão e nos deram o suporte emocional
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necessário a superar os obstáculos e seguir em frente em qualquer
circunstância,

apesar

das

adversidades.

Queremos

fazer

uma

referência especial a minha mãe querida, Gazali Tuma, e ao meu
pai, Antonio José Tuma, grandes estimuladores da minha carreira
jurídica. Vale ainda mencionar os meus prezados e queridos irmãos
Denys e Denise, além dos queridos sobrinhos Paulo, Bruno, Pedro
e Luís Antonio aqui presentes. Chegamos a nossa incontida gratidão
aos

Exmos.

Srs.

Procuradores

de

Justiça

e

à

Dra.

Leda

Albuquerque, Digna Procuradora-Geral de Justiça do Estado do
Amazonas, eleita por expressiva maioria da Classe ministerial para a
Chefia da nossa entidade, com quem tenho a oportunidade de
crescermos juntos no cumprimento do nosso dever para com a
sociedade. Somos

muito agradecidos aos demais parentes, muitos

dos quais aqui presentes, como registro especial para o meu marido,
amigo e companheiro de todas as horas, Lupercino Nogueira
(Palmas) e também aos meus estimados colegas do Ministério
Público, ampliando este reconhecimento a todos os participantes,
enfim,

àqueles que prestigiam e engrandecem esta solenidade, sem

dúvida alguma, a mais importante de nossas vidas. Estamos
plenamente conhecedores da responsabilidade da nova incumbência.
No meu exercício do 1.º Grau, em que usufruímos da vivência por
mais de vinte anos de atividades práticas no Direito de Família,
considerado como o mais humano dos direitos, tivemos o privilégio
de contar com contribuições recebidas de nossos valorosos colegas
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que, em algum momento da nossa trajetória profissional, combinouse por compartilhar as eventuais dificuldades a serem vencidas.
Merece uma menção especial a equipe da 1.ª Vara de Família, onde
convivemos harmonicamente durante toda a nossa jornada, em
parceria com os magistrados que ali atuaram, atualmente, sob a
titularidade do Dr. Marcos Maciel e sua valorosa equipe de
trabalho. Não podemos esquecer a relevante contribuição do Centro
Judiciário de Soluções de Conflitos de Família, onde eu atuei, desde
a implantação, sob a jurisdição do Dr. Gildo Carvalho, criado para
agilizar a resolução dos processos no juízo de família. Gostaríamos
de ressaltar estarmos cientes e conscientes dos nossos cargos,
encargos e do quanto será difícil a missão. Todavia, esperamos
cumpri-la com equilíbrio, firmeza e coragem. Enfim, mostraremos
sempre disposição para servir, com humildade, nobreza e dedicação,
cumprindo o compromisso doravante a nós destinado, com seriedade
e imparcialidade, privilegiando sempre o interesse público e um dos
mais relevantes serviços em favor da sociedade e da justiça.
Obrigada pela atenção.” (Palmas) Com a palavra, a Exma. Sra. Dra.
Leda

Mara

Nascimento

Albuquerque ,

Procuradora-Geral

de

Justiça, proferiu o discurso a seguir: “Exmo. Sr. Secretário de
Estado,

Chefe

da

Casa

Civil,

Dr.

Arthur

Lins,

neste

ato

representando o Governo do Estado do Amazonas; Exmo. Sr.
Deputado Estadual Serafim Corrêa, neste ato representando a
Assembleia

Legislativa

do

Estado

do

Amazonas;

Exmo.

Sr.
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Desembargador Yedo Simões de Oliveira , Presidente do Egrégio
Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Amazonas;

Exmo.

Sr.

Desembargador João de Jesus Abdala Simões , Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas; Exmo. Sr. Desembargador
do Trabalho José Dantas de Góes , Vice-Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho da 11.ª Região; Exmo. Sr. Wilson Miranda
Lima, Governador eleito do Estado do Amazonas; Exmo. Sr.
Ministro Mauro Campbell Marques, Corregedor-Geral da Justiça
Federal, a quem eu quero saudar de forma muito especial, inclusive,
ao Colégio de Procuradores, Colégio que o senhor integrou com
muito brilhantismo, como tudo que o senhor faz na sua vida. Eu
quero saudá-lo de forma especial e, em seu nome, saudar as demais
autoridades que compõem a mesa e as demais autoridades presentes
nesta oportunidade. Minha amiga, novel Procuradora de Justiça,
colegas Promotores de Justiça, Senhores e Senhoras presentes, esta
sessão solene marca a posse da Procuradora de Justiça, Dra. Silvia
Abdala Tuma, antes Promotora de Justiça com atuação na Comarca
de Itacoatiara, 5.ª Vara Criminal da Capital, após promoção em 1994
e, por cerca de dezesseis anos, titular da 32.ª Promotoria de Justiça,
com atuação junto à 1.ª Vara da Família, onde, mais do que atuar na
esfera jurídica, Vossa Excelência enveredou pelo universo de
iniciativas de caráter social, atuando com compromisso e espírito
público, desde a implantação, no Núcleo de Conciliação de Direito
de Família, hoje Centro Judiciário de Soluções de Conflitos de
14
ATA N.º 025/2018-CPJ, SESSÃO EXTRAORDINÁRIA SOLENE DO COLÉGIO DE
PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS,
REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018. (JSR).

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
Colégio de Procuradores de Justiça

Família. Sou conhecedora de seu pique e inabalável amor pela
Instituição, e testemunha de sua contribuição e entrega aos projetos
que forjaram o Ministério Público como instituição garantidora da
proteção e da efetivação dos direitos fundamentais, sobretudo,
aqueles relacionados com a vida e subsistência com dignidade. Sua
missão ministerial segue agora como Procuradora de Justiça com
atuação na área criminal e integrante de um Colegiado que pensa o
Ministério Público no século XXI, que concebe nossa Instituição
como indutora de transformação social, pautado por princípios
norteadores de uma nova doutrina e das boas práticas do Ministério
Público. Sua isenção se dá em um contexto de regulação por que
passa o nosso país, momento em que, sob a Constituição de 1988, a
nação brasileira fez a opção de construir sua história, valorizando a
liberdade de expressão, consolidando a democracia, repudiando a
corrupção e pugnando pela manutenção e o reconhecimento dos seus
direitos. O Brasil é um país marcado, historicamente, por grandes
desigualdades em várias dimensões. Vivenciamos uma conjuntura
política e econômica complexa, de onde se faz imperiosa a atuação
ainda mais eficaz e permanente do Ministério Público, que tem por
dever a defesa do patrimônio público, o combate inflexível à
corrupção, com a interlocução permanente com os órgãos de
controle e a sociedade civil organizada, destinatária última do agir
ministerial. É cediço que a corrupção corrói os alicerces e subverte
as

regras

de

funcionamento

do estado

que

defendemos,

dos
15
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procedimentos

administrativos,

das

aquisições

públicas

e

da

competição justa e legal. A essas atribuições constitucionais, somase a clássica função criminal e aí cumpre dizer, Dra. Silvia, que a
vinda de mais uma mulher a compor o Colégio de Procuradores
fortalece o trabalho já iniciado pelas diligentes e combativas
Procuradoras de Justiça que aqui estão e que orgulham nossa
Instituição com suas atuações na tenaz e intermitente defesa dos
direitos da mulher. Na esteira de prioridades do Ministério Público,
um fenômeno alarmante reclama redobrados esforços, assim como
todas

as formas

de

violência

contra

a mulher, mormente o

feminicídio que tem crescido exponencialmente nos últimos anos.
Não obstante, ser a violência contra a mulher um tema tão antigo
quanto a evolução da humanidade, ainda hoje se faz urgente a
formulação e implementação de políticas públicas de promoção da
igualdade de gênero, aliadas à conscientização sobre os efeitos
pessoais e sociais da violência contra a mulher. É verdade que já
demos passos importantes, mas os dados têm revelado que ainda
precisa ser feito muito para que se possa dar fim à maldade
perpetuada contra as mulheres. Nessa seara, continuaremos com o
continuar exclusivo da ação penal pública, cabe ao Ministério
Público – e indico: a senhora vai cumprir um papel importante nesse
sentido, eu não tenho dúvida – perseguir vigorosamente os culpados
por crimes desta natureza. Em nome de todas as mulheres vitimadas
que através da sua voz clamam por justiça, novos, complexos e
16
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expressivos desafios jurídicos estão por vir, minha amiga. Mas, a
senhora não está sozinha. Aliada a sua história pessoal e de membro
do Parquet Amazonense, que revelam sua conduta proba, íntegra e
reta, Vossa Excelência tem se pautado no que é múltiplo, é plural
em suas percepções, mas, com temperança e respeito, é único na
defesa de direitos, verdadeiro e justo na consecução da justiça. Não
vou estender meu discurso, porque esse é o seu momento. Somos
testemunhas e expectadores de mais uma importante e merecida
conquista em sua brilhante carreira. Mas, não posso finalizar sem
externar minhas homenagens ao seu antecessor, aquele que por
muitos anos exerceu o mister com maestria junto à 4.ª Procuradoria
de Justiça, com atuação na 1.ª Câmara Criminal. Dr. José Hamilton
Saraiva dos Santos foi um devotado ao Ministério Público do
Estado do Amazonas. Atento a quanto progresso a nossa Instituição
alcançava, compartilhando sua vasta experiência e conhecimento
teórico com os colegas, fez discípulos e criou história. Sua postura
humilde, justa, ética, íntegra e equilibrada, com que sempre
conduziu as mais complexas equações institucionais, alavancaram a
admiração e o respeito que nutro pelo brilhante homem público em
que ele se tornou. Receba as nossas homenagens e o nosso carinho,
Dr. José Hamilton, hoje, Desembargador, e muito obrigada pelos
anos de dedicação a essa que será sempre também a sua Instituição.
Aos colegas que concorreram ao cargo de Procurador de Justiça,
quero destacar que essa foi uma difícil decisão para todos que
17
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integram o Conselho Superior do Ministério Público. Vislumbrei
isso no olhar de cada Conselheiro, não apenas pelos laços de
amizade

que

nos

unem,

mas,

sobretudo,

pelo

indiscutível

merecimento de cada concorrente. Ao cumprimentar mais uma vez
Vossa Excelência, Dra. Silvia, faço votos, em nome dos membros do
Ministério Público, desta respeitável Instituição, que obtenha pleno
sucesso na missão que lhe é confiada, que sua missão ministerial e
sua

voz,

somadas

a

tantas

outras,

possam

funcionar

como

instrumento de mudança social. Seja a esperança a voz de uma
legião de excluídos, abandonados, esquecidos e marginalizados que,
diante de suas misérias, não podendo mais suportar o fardo da vida,
batem à porta do Ministério Público. Quero finalizar me valendo de
um poema de Cora Coralina, que, em meu pensar, retrata muito da
coragem e determinação, conjugada à ternura e doçura da Dra.
Silvia Abdala Tuma : “Ajuntei todas as pedras que vieram sobre
mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Teci um tapete
floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um
companheiro.” Com certeza. “Tudo de pedra. Entre pedras, cresceu a
minha poesia. Minha vida... Quebrando pedras e plantando flores.
Entre pedras que me esmagavam levantei a pedra rude dos meus
versos...” Que Deus ilumine o seu caminho e a abençoe. Muito
obrigada”. (Palmas). III – Apresentação, discussão e votação de
outras matérias : Não houve registro. IV – O que houver: Não
houve registro. V – Encerramento da reunião : Nada mais havendo a
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tratar, a Sra. Presidente declarou encerrada a sessão, agradecendo a presença de
todos e, para constar, eu, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, Secretário,
lavrei a presente Ata, que, após aprovada, será assinada pela Sra. Presidente e
demais membros presentes.
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