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(Missa e almoço, este no restaurante do MP, no Largo de São Francisco, 20/10/17) 

 

José Raimundo Gomes da Cruz 

Procurador de Justiça de São Paulo aposentado 

 

Em memória do eminente e caro colega 

Dr. Atalides Candido de Oliveira  

(20/1/1935 – 8/11/2017)  

 

 

 No Diário Oficial de SP, de 9/10/65, encontro os vinte colegas empossados em 

15/10/65. Ainda prevalecia a regra de que o Poder Executivo nomearia 20 entre os 22 

primeiros classificados. Só mencionarei esses vinte, observando a classificação a partir do 1º 

lugar: Luiz Alberto de Morais, Carlos Alberto de Souza Lima, José Francisco Rudge Bastos, 

William Wanderley Jorge, José Raimundo Gomes da Cruz, Carlos Eduardo Jordão de 

Carvalho, Atalides Candido de Oliveira, José Fernando da Silva Lopes, Lerci Durval Branco 

dos Santos, José Ferreira Nunes Junior, Carlos João Eduardo Senger, Luiz César Gama 

Pellegrini, Luiz Regis Galvão, José Ribeiro Borges, Acácio de Oliveira Santos Junior, João 

Iseppe, José Salomão Aukar, Roberto Gomes dos Reis, Walter Botelho D’Elboux Guimarães 

e Renato Guimarães Júnior.  

 

 Comparecemos à missa e ao almoço de 52 anos o Carlos Eduardo Jordão de Carvalho, 

o José Fernando da Silva Lopes – acompanhado da sua esposa Sra. Marta Gil da Silva Lopes 

– Carlos João Eduardo Senger, Luiz César Gama Pellegrini e eu, com minha esposa, Maria 

Lúcia Mendes Gomes.  

 

 Louve-se a APMP, no apoio e prestígio atribuídos à nossa comemoração de 20/10/17.

   

 A Dra. Naira Hossepian Hojaij, minha geriatra e da Maria Lúcia, recomenda-nos 

manter convivência com outras pessoas, especialmente da nossa geração. O encontro com 

alguns dos eminentes colegas de ingresso no Ministério Público de São Paulo confirma tal 

opção. E recomenda que tal comemoração se torne, pelo menos, anual. 

 

 Sobre a idêntica comemoração dos nossos 50 anos, escrevi a crônica “50 anos esta 

noite”, divulgada pela APMP em 13/10/15. 

 

 Relembro nela que, nas tardes das palestras preparatórias, então criadas, uma surpresa 

para a maioria. Saudoso de outros tempos, costumava aparecer o célebre Procurador de 

Justiça aposentado, Dr. Ibrahim Nobre, então com 77 anos de idade, logo cercado pelos novos 

colegas de instituição. Fluente e cheio de verve, ele deixava entrever a saudade de outros 

tempos, especialmente do júri. Não havia amargura quando ele, com toda naturalidade, dizia: 

addío, giovinézza. Anos depois, em posse de novo Procurador de Justiça, eu, já titular da 

Comarca de Jacareí, vim à Capital, pelos comentários sobre a presença do grande orador, 

especialmente de 1932. Ouvi-o da tribuna do auditório da Procuradoria Geral de Justiça, 

cargo então exercido pelo Dr. Dario de Abreu Pereira, ainda no 8º andar do Fórum João 

Mendes Jr. Descreveu a simplicidade da vida da Capital paulista, com lirismo, por ele 

mantido quando, em contraste, destacou que, sendo a hora e sendo a vez, “os paulistas se 

ergueram, estrada a fora, História a dentro”. 
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 A propósito da Revolução Constitucionalista de 1932, lendo o livro do político Paulo 

Pinheiro Chagas Esse Velho Vento da Ventura, recordei que, sob a liderança do ex-Presidente 

Arthur Bernardes, alguns políticos mineiros alinharam-se, como o autor citado e seus 

parentes, ao lado de São Paulo, o que lhes valeria alguns anos de exílio.  

 

 Encerrado o ciclo de palestras, que então se instituíam, seguiram-se a nomeação e 

posse dos novos Promotores de Justiça Substitutos, esta na noite de 15/10/65. A nomeação 

efetiva só podia recair em 20 dos 22 primeiros colocados no concurso (os demais podiam ser 

nomeados interinamente, devendo concorrer a novo concurso de ingresso). Coube ao nosso 

colega Luiz Alberto de Morais, 1º colocado no concurso, fazer discurso muito aplaudido. 

Haveria, ainda, o jantar no Automóvel Clube, lugar do agrado do Dr. Mário de Moura 

Albuquerque, Procurador Geral de Justiça. 

 

 Passado meio século, devemos manter a mesma elevação de ânimo do eminente e 

saudoso Ibrahim Nobre, repetindo, sem amargura e com gratidão e fé: adeus juventude. 

Sempre dando graças a Deus, por tantas graças recebidas. 

 

  

 

  

 

  

 


