Solenidade de lançamento do livro Cartas aos Amigos e homenagem a
todos(as) escritores membros e servidores do MPRJ que produziram
obras jurídicas e literárias, celebrados através do espaço MPRJ escreve
Direito na exposição "131 anos de Ministério Público no Rio de Janeiro",
a realizar-se às 15h do dia 19 de setembro, no Corredor Cultural
Promotor de Justiça Stênio Lutgardes Neves, localizado no 4º andar
do Prédio das Procuradorias de Justiça deste Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro e que contará com a presença do Exmº. Dr.
Everardo Moreira Lima.

Cartas aos Amigos é uma coletânea selecionada a partir de mais de 300 cartas

que Everardo Moreira Lima, advogado e Procurador de Justiça
aposentado, remeteu a familiares, amigos e colegas, durante quase 30 anos, em que
discorre sobre os mais diversos assuntos como família, vida, literatura, cidadania,
viagens e pós-verdade. Escritas a partir de suas circunstâncias e experiência de
vida. O Centro de Memória Procurador de Justiça João Marcello de Araújo Júnior
convida a todos os públicos, a inspirar-se neste quase centenário e bem-humorado
brasileiro.

Dr. Everardo Moreira Lima ingressou no MP do Distrito Federal no primeiro
concurso de provas e títulos em 1951. Tomou posse após nomeação pelo então
Presidente Getúlio Vargas. Iniciou como Promotor de Justiça no Tribunal do Júri
em 1952 e atuou em causas de grande repercussão no II Tribunal do Júri.
Dr. Everardo acompanhou ativamente a transferência da capital federal do Rio
de Janeiro para Brasília, a fundação do Estado da Guanabara em 1960, a fusão
do antigo Estado do Rio de Janeiro e o antigo Estado da Guanabara em 1975 e
a preparação da Constituição Cidadã de 1988. Foi o primeiro Promotor Titular
da 21ª Vara Criminal, o primeiro presidente da Associação do Ministério Público
do novo Estado do Rio de Janeiro (AMPERJ) e o primeiro membro do Ministério
Público a receber o Colar do Mérito Judiciário.

