
Após saudar os integrantes da mesa diretora dos 
trabalhos e os presentes, o Procurador de Justiça doutor 
Walter Paulo Sabella fez o seguinte pronunciamento: 
“Quero saudar, igualmente, o fraterno amigo doutor José 
Emmanuel Burle Filho, ex-Procurador-Geral de Justiça, 
companheiro de muitas lutas e trincheiras, afirmando-lhe a 
alegria e a honra de tê-lo entre nós, nesta reunião do Órgão 
Especial. Desejo, também, antes de passar ao tema que me 
traz à tribuna, associando-me ao voto de pesar aprovado 
unanimemente pelo colegiado, expressar minha 
homenagem pessoal ao doutor Hugo Mazzilli, cujo 
falecimento se deu no último dia 31 de janeiro, nesta cidade 
de São Paulo. Pai do estimadíssimo amigo, colega e jurista 
Hugo Nigro Mazzilli, o doutor Hugo nos deixou após longa 
e frutífera existência. Médico, homem afável, de trato 
lhano, sábio, além de longos anos dedicados à Medicina, 
teve também atuação na vida pública, tendo sido prefeito de 
Caconde, destinatário da estima e do respeito da 
comunidade administrada. Queridíssimo de todos nós, o 
doutor Hugo teve presença contínua, ao longo dos anos, no 
Ministério Público Paulista, comparecendo a congressos, 
celebrações e até mesmo a eventos de natureza técnica, 
como conferências, especialmente quando pronunciadas 
por seu filho, Hugo Nigro Mazzilli, professor emérito da 
Escola Paulista do Ministério Público. Companheiro 
constante de seu filho Hugo Nigro Mazzilli, nós o 
considerávamos um dos nossos. Conhecia os promotores e 
era por eles conhecido e estimado. Em suas exéquias, no 
último sábado, dentre os que nos fizemos presentes, 



estavam também dois ex-procuradores-gerais de Justiça, os 
doutores Luiz Antonio Guimarães Marrey e Fernando 
Grella Vieira, o que bem dimensiona a estima de que 
sempre desfrutou no Ministério Público. Movido pela 
admiração, pelo respeito, pela afeição, que sempre lhe 
devotei, faço, aqui, este registro como homenagem que, se 
de um lado, é demasiado singela para seus atributos de 
grande homem e extraordinário pai de família, de outro, é 
fruto de um apreço sincero e profundo. Peço ao senhor 
Secretário que minhas palavras, em homenagem ao querido 
doutor Hugo Mazzilli, fiquem inscritas na ata dos trabalhos. 
Não venho à tribuna para um discurso, apenas para um 
breve registro, que, não obstante sucinto, parece-me justo; 
mais que justo, necessário. E o trago previamente escrito, 
para simples leitura, e, também, para que fique gravado nos 
anais da reunião, pois como, há séculos, adverte o brocardo 
romano, “as palavras voam, os escritos permanecem”. E, 
neste caso, convém que o registro ganhe foros de 
documento, no sentido rigorosamente técnico que lhe 
atribui a historiografia, ou seja, fonte de pesquisa e 
informação sobre fatos e pessoas. No último dia 24 de 
janeiro, distantes centenas de quilômetros um do outro, em 
circunstâncias distintas, dois homens chegaram ao fim de 
sua jornada terrena, deixando a vida física para ingressar no 
mundo espiritual, como pregam os espiritualistas, ou para 
mergulhar nas vastidões do nada, segundo, 
lamentavelmente, professam os adeptos do niilismo. 
Diuturnamente, no suceder dos instantes, criaturas nascem, 
criaturas morrem. A simultaneidade de chegadas e partidas, 



neste imenso porto planetário girando no infinito, não nos 
intriga de modo especial. A matéria é perecível, e este 
enunciado é uma lei natural. Por palavras diversas e mais 
amplas, já o dissera, há dois séculos, Antoine Laurent 
Lavoisier, o pai da química moderna, aliás filho de um 
próspero advogado parisiense, na convulsa Paris do período 
revolucionário. A despeito de assim serem as coisas, os 
passamentos concomitantes de 24 de janeiro do nascente 
ano de 2020, ainda que engolfados no imenso oceano das 
coincidências, despertaram reflexões e avivaram 
lembranças, notadamente entre os mais antigos da carreira. 
E tais pensamentos e sentimentos afloraram com 
intensidade mais viva porque, num tempo já remoto, 
vencidas mais de três décadas, os fios da existência, como 
que tecidos por misteriosa roca do destino, alinharam esses 
dois homens, lado a lado, à entrada do plenário de votação 
do Congresso Nacional, engajados ambos, no ingente 
esforço de ampliar o quórum da sessão, de modo a garantir 
a aprovação do texto que, a partir de 5 de outubro de 1988, 
deu ao povo brasileiro seu maior aliado e defensor, o 
Ministério Público. Ibsen Valls Pinheiro e José Theodoro 
Mendes, deputados constituintes, ambos membros de nossa 
Instituição, postados no espaço de transição do salão verde 
para o plenário, corriam contra o tempo, nos derradeiros 
minutos antecedentes à abertura das votações, apressando 
os congressistas ao ingresso no plenário. Momentos depois, 
prestes a ordenar a colheita eletrônica dos votos, o 
presidente doutor Ulysses Guimarães, tendo às mãos o 
nosso projeto, expressou estranhamento quanto a algumas 



disposições, considerando-as imanentes à Magistratura, 
mas demasiadas para o Ministério Público. E dentre os que 
se acercaram e, literalmente, cercaram o velho líder 
assentado à presidência dos trabalhos, logo à frente, um de 
cada lado, estavam Ibsen e Theodoro, que o convenceram 
de que aquele texto, com a redação que ali lhe era entregue, 
seria bom para o país. Era 12 de abril de 1988, manhã de 
terça-feira, votação em primeiro turno, fase crucial para a 
consolidação de qualquer proposta no texto constitucional. 
A sessão se instalara com 325 constituintes. A votação teve 
curso. Quando o grande painel à direita da presidência 
acendeu as luzes e abriu a computação final dos votos, o 
resultado foi: 350 votos favoráveis, 12 votos contrários, 21 
abstenções. Portanto, 383 constituintes haviam votado. 
Constata-se, pois, que os esforços de Ibsen e Theodoro 
contribuíram para agregar aos presentes, entre a abertura 
dos trabalhos e o encerramento da fase de votação, mais 58 
parlamentares, afastando os riscos ínsitos a uma votação 
com baixo quórum. No livro de memórias que publicamos 
em 2013, eu, Burle e Araldo, esses fatos estão narrados em 
detalhes, e Hugo Nigro Mazzilli os relatou, também, numa 
de suas obras. De todo o processo constituinte, cuja duração 
se estendeu por vinte meses, destaquei especificamente esse 
episódio com vistas a relembrar, em que larga medida e 
extensão esses dois constituintes e colegas de Instituição 
são credores da nossa gratidão, como membros do 
Ministério Público, e, sobretudo, do reconhecimento de 
nosso povo, como destinatário do nosso trabalho cotidiano. 
Por óbvio, o Ministério Público brasileiro, com suas linhas 



contemporâneas, resulta do trabalho de muitos e de 
sucessivas gerações, pois ao contrário do que supõem  
incautos e imediatistas, as instituições não surgem dos 
passes místicos dos gênios de lâmpadas que habitam as 
lendas orientais, mas da luta, da pertinácia, dos que sonham 
em altitudes maiores, dos visionários que não se deixam 
domar ou esmorecer. E mais: Assim como o futuro se recria 
e se transforma a cada minuto pelo livre-arbítrio do homem, 
repudiadas, por inconsistentes, as linhas filosóficas 
fatalistas, as instituições se sujeitam a mudanças, para o 
fortalecimento ou para o enfraquecimento, consoante as 
escolhas, as ações, a prudência dos que as integram ou as 
dirigem. Não constituem obras acabadas. E ante essa 
realidade inescapável, que se precavenham os imprudentes, 
os que não se apercebem de que as instituições não se 
acham encouraçadas contra a força destrutiva dos 
divisionismos, principalmente quando fomentados por 
insatisfações malgrado aparentemente fundadas, na verdade 
superáveis com bom senso e comedimento. Isto dito, 
proponho, respeitosamente, que os votos de pesar por Ibsen 
e por Theodoro constem da ata dos trabalhos como 
propostos por todos os membros do Órgão Especial, 
coletiva e unanimemente, ( o que melhor expressará a nossa 
gratidão) e que, em oportuno momento, considere a 
Administração Superior a iniciativa de perenizar suas 
memórias, assim como a memória de Plínio de Arruda 
Sampaio, falecido antes, e durante os trabalhos 
constituintes imensamente auxiliado por dois colegas 
ilustres, hoje integrantes natos do Órgão Especial, e aqui 



presentes, os doutores Luiz Antonio Guimarães Marrey e 
Plínio Antonio Brito Gentil. E que suas memórias se tornem 
imperecíveis pela iniciativa de atribuir seus nomes a sedes 
físicas do Ministério Público Paulista. Fica, pois, esta 
proposta aqui formalizada, ainda que não suficiente para 
fazer justiça aos elevados méritos desses três promotores de 
Justiça que, na vida pública, prestaram tão relevantes 
serviços ao Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


