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Tribunal de Justiça apresenta exposição histórica em São Luís

Alguns dos principais tesouros históricos da biblioteca do Tribunal de Justiça do estado do Maranhão estão
sendo expostos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, na capital maranhense. Dentre eles, destaque
para o regimento da relação da cidade de São Luís. O documento de Dom João VI, príncipe regente de Portugal,
foi escrito em 1832, e oficializa a criação do Tribunal de Justiça do Maranhão, que antes pertencia ao estado da
Bahia.

Os analistas jurídicos que tomam conta da biblioteca do poder judiciário estão reorganizando os documentos
para acesso ao público, e descobrindo muita coisa interessante. Como por exemplo, a história da negra liberta
Catarina Mina.

De acordo com a analista judiciária Vanessa Alexandra, no inventário de Catarina Mina é possível saber,
durante a visitação, que ela conseguiu se destacar graças a sua relação com o comércio. "Foi uma negra que foi
liberta e que se destacou na sociedade pelas relações sociais que ela conseguiu estabelecer, e como
comerciante ela acumulou uma fortuna muito considerável para os padrões, para aquela época e sendo negra.
Então, essa é uma das curiosidades".

A negra que deu nome a um Beco da Praia Grande, bairro de São Luís, fez fortuna em pleno período da
escravidão. Acumulou imóveis, joias e escravos e deixou tudo pra o único neto.

Outro documento que chama a atenção é um habeas corpus em favor de Antônio Francisco Leal Lobo, diretor
do Centro Educacional Liceu Maranhense, que em 1914 fez questão de se defender de acusações de desvio de
dinheiro público.

Assista acima a matéria completa. 


