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Quando o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) realizou seu primeiro 
concurso de ingresso na carreira, em 1947, Geraldo Freire da Silva já atuava 
como promotor de Justiça na cidade de Boa Esperança. Foram abertas oito 
vagas no 1º Concurso de Ingresso na Carreira do Ministério Público, e Geraldo 
Freire foi aprovado em primeiro lugar. Assim, tornou-se o primeiro promotor 
de Justiça nomeado por concurso em Minas Gerais. Antes dos concursos, as 
nomeações eram de livre iniciativa do governador do Estado.

Primeiro promotor de Justiça nomeado por 
concurso em Minas Gerais

Geraldo Freire da Silva ingressou no MPMG em 1947

Atividades Públicas

Exerceu o cargo de vereador em Boa Esperança (MG) de 1936 a 1937. 
Assumiu, como suplente, o mandato de Deputado Federal por Minas Gerais 
na legislatura de 1959-1963. Voltou como titular em 1963, sendo reeleito, 
sucessivamente, até a Legislatura 1975-1979.

Foi escolhido dentre todos os deputados da UDN para compor a Comissão 
Mista responsável pelo Congresso Nacional e pelas soluções a serem tomadas 
frente aos acontecimentos que precederam o golpe militar. Destacou-se na 
eleição de 1972 como o candidato com maior votação do estado, 42.595 votos. 
Em 1970, foi presidente da Câmara dos Deputados a pedido do presidente 
General Emílio Garrastazu Médici. Foi relator geral da Comissão de Reforma do 
Código de Processo Penal. Autor e relator de projetos de grande repercussão 
nacional, como o da correção monetária nas desapropriações, remuneração de 
vereadores, criação do Ministério de Interior, entre outros de igual importância. 
Retirou-se da vida pública em 1979.

Atividades literárias

Desde a infância dedicou-se à literatura. Na adolescência escreveu poesias 
e dirigiu um pequeno jornal em Muzambinho/MG chamado O Pioneiro e na 
mocidade dirigiu dois periódicos em Boa Esperança, A Ordem e A Vanguarda. 
Foi membro efetivo da Academia de Letras de Brasília, Academia Dorense 
de Letras de Boa Esperança, Academia Sul-Mineira de Letras de Campanha, 
Academia de Letras, Ciências e Artes de Varginha. Publicou os livros Coragem 
e fé (versos), Ao longo da vida (memórias), A revolta das águas (romance), 
Vivendo e sonhando e Boa Esperança.
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