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APMP: maior associação do MP brasileiro

Pioneira, com 80 anos de 
história e luta, a APMP é 
também a maior associa-

ção do Ministério Público bra-
sileiro, atendendo atualmente 
cerca de 3 mil promotores e pro-
curadores de Justiça, da ativa e 
aposentados. Para isso, gerencia 
estrutura que abrange 13 sedes 
regionais, três sedes de lazer, 
duas sedes administrativas, uma 
Sede Executiva, uma Sede So-
cial e quatro postos de serviços, 
espalhados por todo o estado, 
com um quadro de aproxima-
damente 280 funcionários. Toda 
essa estrutura foi conquistada 
ao longo de décadas por sucessi-
vas diretorias: de modestas ins-
talações no Fórum João Mendes 
Júnior, sua primeira localização, 
a APMP inaugurou a primeira 
Sede Social em 1970 e, na década 
de 1980, iniciou a instalação das 
regionais no interior, adquiriu as 
sedes de Lazer (Campestre, Lito-
rânea e Recreativa) e uma nova 
Sede Social, e transferiu suas 
instalações principais para uma 
nova Sede Executiva. Em 2018, 
inaugurou sua nova Sede Admi-
nistrativa. Ao comemorar seus 
80 anos, além de valorizar e hon-
rar o passado e os membros do 
Ministério Público de São Paulo 
que construíram essa história, 
a APMP valoriza a Instituição 
com a campanha “O MP é Nosso”.

FUTEBOL – A prática de esportes mobiliza os associados à 
APMP desde a década de 1970. E a modalidade que passou a 
concentrar cada vez mais atenção e incentivo foi o futebol de 
campo. Os times da entidade de classe paulista sempre con-
quistam títulos no Torneio Nacional de Futebol Society do Mi-
nistério Público, disputado há 17 anos, cada edição num es-
tado diferente. Na categoria Força Livre, foi campeã 11 vezes 
em 18 edições. Mas a força da APMP nos gramados além das 
fronteiras de São Paulo vem de longe. Na foto, vemos a equipe 
que venceu um adversário mineiro durante a primeira edição 
do Encontro do Ministério Público da Região Sudeste (Projus), 
realizada em Caxambu (MG) em abril de 1986: em pé, a par-
tir da esquerda, estão José Domingos da Silva Marinho, Ro-
naldo Augusto Bretas Marzagão, Renato Martins Costa, Cássio 
Juvenal Faria, Nelson Gonzaga de Oliveira, Antônio Augusto 
Mello de Camargo Ferraz e Paulo Norberto Arruda de Paula; 
e agachados, a partir da esquerda, José Reynaldo de Almeida, 
Walter Paulo Sabella, Francisco Stella Junior, José Emmanuel 
Burle Filho e Antônio de Pádua Bertone Pereira. Páginas 10 e 11
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Com esta quinta edição do 
boletim impresso extra-
ordinário “APMP HISTÓ-

RICA – O valor do Promotor de 
Justiça”, completamos o resgate 
dos 80 anos de história e luta 
da Associação. Buscamos com 
esta série fazer uma síntese de 
um material que será publicado 
agora com mais informações e en-
trevistas, em formato de livro – o 
primeiro a registrar a trajetória 
brilhante e combativa de nossa 
entidade de classe, que tanto or-
gulha os membros do Ministério 
Público de São Paulo. O que, com 
certeza, servirá de base para futu-
ros trabalhos de resgate histórico.

O projeto “APMP 80 anos” 
busca valorizar, acima de tudo, 
a atuação do promotor de Justi-
ça e os resultados alcançados em 
benefício da sociedade. Ao resga-

tar o passado, lem-
bramos as novas 
gerações de que a 
APMP e o Minis-
tério Público do Es-
tado de São Paulo 
(MPSP) o foram construídas com 
lutas imensas, travadas durante 
todas essas oito décadas, em âm-
bito estadual e federal.

Agradecemos a todos os 
associados que colaboraram com 
o resgate histórico e, especial-
mente, ao pesquisador Marcos 
Palhares, que reuniu o material 
publicado. 

Quem valoriza o passado 
justifica o presente e constrói o 
futuro.

JOSÉ OSWALDO MOLINEIRO
Presidente da Associação 

Paulista do Ministério Público

Concursos definem logotipo da APMP, 
em 1974, e sua bandeira, em 1996

Manoel Antônio Franceschini criou o logotipo da entidade, incluído na bandeira criada por Gisela Consentino

O logotipo oficial da APMP, 
que estiliza sua sigla no 
formato do território do 

Estado de São Paulo, já possui 
44 anos de tradição. E foi defi-
nido democraticamente, com a 
realização de concurso entre os 
associados. O APMP Informati-
vo nº 200, de 15 de setembro de 
1981, registrou: “A partir de 1974, 
foi criado o logotipo oficial da 
APMP, em razão de concurso re-
alizado, tendo como vencedor o 
de autoria do colega Manoel An-
tônio Franceschini”. Naquele bi-
ênio, 1973-1974, o presidente da 
Associação era Carlos Siqueira 

O logotipo e seu criador, Manoel Franceschini (já falecido) Gisela Consentino estende a bandeira
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Netto (1939-1979). Já como pro-
curador de Justiça aposentado, 
Manoel Franceschini faleceu em 
2013, aos 89 anos.

Em 1996 foi realizado con-
curso para definir a bandeira ofi-
cial da APMP, tendo como ven-
cedora Gisela Consentino Ferrer, 
irmã da promotora de Justiça 

Patrícia Consentino Ferrer. A 
bandeira inclui o logotipo de 
Manoel Antônio Fanceschini. O 
concurso que definiu a bandeira 
da Associação ocorreu durante 
a primeira das cinco gestões de 
Washington Epaminondas Me-
deiros Barra (1946-2015) na Pre-
sidência da entidade de classe.

Primeiro informativo: lançado em janeiro de 1973
O APMP Informativo nº 

200 registrava, em setembro 
de 1981: “O primeiro Infor-
mativo editado pela APMP 
surgiu no dia 26 de janeiro 
de 1973, sob a gestão do sau-
doso Carlos Siqueira Netto 
[1939-1979], tendo como Di-
retor do Departamento de 
Publicações (...) o colega Júlio 
Francisco dos Reis e como 
membros os colegas Geral-
do Tomita, Jobst H. Niemeyr, 
Júlio Fabbrini Mirabete, Pau-
lo Guimarães Leite e Renan 
Severo Teixeira da Cunha”. 
Este informativo mudaria de 
nome para MP Paulista em 
fevereiro 1987, na primeira 
gestão do presidente Antô-
nio Araldo Ferraz Dal Pozzo, 

e seria impresso regularmente 
até 1994, totalizando cerca de 
400 edições.

Em novembro de 1996, na 
primeira gestão do presidente 
Washington Epaminondas Me-
deiros Barra (1946-2015), o in-
formativo foi substituído pela 
APMP Revista, que alcançaria 
60 edições impressas – sendo 
substituída brevemente, no pe-
ríodo de 2004 e 2006, pela revis-
ta APMP em Reflexão, que teve 
15 edições. Criado em 2013, na 
primeira gestão do presiden-
te Felipe Locke Cavalcanti, o 
atual boletim impresso APMP 
em Ação já ultrapassou 60 edi-
ções, sintetizando o noticiário 
veiculado diariamente no site 
(www.apmp.com.br) e nas re-

des sociais, com envio pelos 
Correios para todos os 3.000 
associados à entidade de 
classe paulista.

Primeira edição do Informativo (26/01/1973)

CONSTITUIÇÃO DE 1988 – Antonio Araldo Ferraz Dal Pozzo 
[presidente da APMP de 1987 a 1990] e Walter Paulo Sabella 
[presidente no biênio 1993-1994] foram ouvidos no dia 23/08 no 
evento “Talk show sobre os 30 anos da Constituição: o Ministé-
rio Público na Constituinte” (foto à esquerda), no auditório do 
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em Brasília 
(DF). Já no dia 18/09, em Belo Horizonte (MG), Hugo Nigro Ma-
zzilli [presidente da APMP em 1990] recebeu a Medalha do Méri-
to “Promotor de Justiça Francisco José Lins do Rego Santos” do 
Ministério Público de Minas Gerais, durante evento que teve 
como tema “30 anos de Constituição Cidadã” (foto à direita).
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De ‘uma salinha pequena’ para estrutura de maior Associação do MP do país
Patrimônio da APMP começou a evoluir com a primeira Sede Social, em 1970, para as sedes regionais, no interior, e as aquisições das sedes de lazer: Campestre, Litorânea e Recreativa

A APMP passou por um 
crescimento estrutural 
significativo nas últimas 

décadas. No livro “Memórias dos 
Aposentados do MPSP” (publica-
do pela Associação em 2014), o 
procurador de Justiça aposen-
tado Antonio Visconti, um dos 
assessores especiais da Presi-
dência da APMP, comenta: “[Na 
década de 1960] A Associação 
não estava na ordem do dia. Era 
uma salinha pequena, havia [só] 
um funcionário que cuidava”. 
A diferença é marcante: atual-
mente, a APMP é a maior asso-
ciação do Ministério Público no 
Brasil, atendendo cerca de 3 mil 
promotores e procuradores de 
Justiça, da ativa e aposentados. 
Para isso, gerencia estrutura 
que abrange 13 sedes regionais, 
três sedes de lazer, duas sedes 
administrativas, uma Sede Exe-
cutiva, uma Sede Social e qua-
tro postos de serviços em todo o 
estado, com aproximadamente 
280 funcionários. 

O texto “Nossa História”, 
publicado no site da Associação, 
registra: “De modestas instala-
ções junto ao Fórum João Men-
des Júnior, a APMP inaugurou 
em 1970, durante a gestão de 
Victor Affonso Lopes Teixeira 
[1930-1991], sua Sede Social, 
na Av. Rangel Pestana, 203 - 12º 
andar”. João Lopes Guimarães, 
procurador de Justiça aposenta-
do, presidente da APMP no biê-
nio 1975-1976, detalha, em en-
trevista concedida ao Memorial 
do MPSP em 2011: “O [Antônio 
Celso] Di Muno Correa [2º secre-
tário da APMP naquela gestão] era 

organizado, ele comprou a pri-
meira sede nossa, foi ele quem 
procurou, examinou a docu-
mentação, fez tudo. O Victor 
[Affonso Lopes Teixeira] se elegeu 
[presidente da APMP] e adquiriu a 
Sede Social. Ficava num prédio 
de esquina da Praça Clóvis”.

Mais tarde, em 2007, numa 
das cinco gestões de Washing-
ton Epaminondas Medeiros 
Barra (1946-2015) como presi-
dente da APMP, foi adquirida a 
atual Sede Social, que funciona 
em três andares de um edifício 
localizado no Largo São Francis-
co, 34, no Centro de São Paulo. 
Por ocasião de seu falecimento, 
em 2015, a diretoria da entidade 
de classe batizou como “Espaço 
Washington Barra” o restauran-
te da Sede Social, que passou 
por extensa reformulação [ver 
página 8]. Nos outros dois an-
dares funcionam estoque, uma 
agência bancária e o Auditório 
“Francismar Lamenza”.
SEDE EXECUTIVA – O texto 
“Nossa História” resgata outros 
marcos significativos na evolu-
ção do patrimônio: “Em 13 de 
fevereiro de 1990, na gestão de 
Antônio Araldo Ferraz Dal Po-
zzo, foi adquirida a Sede Admi-
nistrativa, que funcionou no 7º 
andar do Edifício Andraus. Em 
7 de agosto de 1991, durante a 
gestão de Renato Martins Cos-
ta, foi instalada a Sede Execu-
tiva, no 7º andar do prédio da 
Procuradoria-Geral de Justiça”. 
Atualmente, a Sede Executiva 
da APMP funciona na Rua Ria-
chuelo, 115 - 11º Andar, no edi-
fício sede do Ministério Público 

de São Paulo (MPSP). A diretoria 
inaugurou, em 2018, sua nova 
Sede Administrativa [página 9].

Recentemente, a Sede 
Executiva foi completamente 
reestruturada, com novos es-
paços para o café e Secretaria, 
além da reserva de um amplo 
local para a criação do Poupe-
tempo, setor que reúne, para 
maior comodidade e praticida-
de dos associados, profissionais 
e atendimentos de assessorias 
contábil, jurídico-previdenciá-
rio, trabalhista e de serviços. Em 
2018, o espaço da Sede Executi-
va onde a diretoria recepciona 
visitas de autoridades, reuniões 
de trabalho e eventos institu-
cionais, também foi remodela-
do, com novo mobiliário e com-
putadores modernos e mais 
adequados. Foi reinaugurada 
também, no local, a Galeria de 
Fotos dos Ex-Presidentes.

SEDES REGIONAIS – A edição 
nº 246 do APMP Informativo diz: 
“No dia 6 [de agosto de 1983], 
no 4º andar do Palácio da Jus-
tiça, Fórum de Campinas, (...) 
foi inaugurada, pela APMP, a 
subsede regional de Campinas. 
O colega [Luiz Antônio] Fleu-
ry [Filho], presidente da APMP 
[de 1983 a 1986], convidou o Dr. 
Paulo Salvador Frontini, pro-
curador-geral de Justiça, para 
descerrar a placa inaugural”. 
Rebatizado como MP Paulista, o 
jornal da APMP, em sua edição 
nº 355 (maio/1989), lista: “A As-
sociação criou neste ano qua-
tro subsedes. Além da subsede 
de Campinas, que existe desde 
1983 (...), foram criadas subse-
des nas regiões de São José do 
Rio Preto, Ribeirão Preto, Presi-
dente Prudente e Araraquara”.

Recentemente, as Regio-
nais também tiveram investi-

mentos. A Sede de Taubaté foi 
inaugurada em maio de 2014. 
A Sede Regional de Soroca-
ba mudou de endereço para 
salas comerciais mais novas 
e modernas e a Sede de São 
José do Rio Preto passou por 
reforma e teve aquisição de 
aparelhos de informática e foi 
reinaugurada com galeria de 
fotos de seus ex-diretores.
SEDE CAMPESTRE – O tex-
to “Nossa História”, no site da 
APMP, registra outra aquisição 
significativa: “Em 1984, durante 
a gestão de Luiz Antônio Fleury 
Filho, foi adquirido um comple-
xo de lazer, a Sede Campestre, 
no município de São Roque, 
contendo, entre outros, pisci-
nas aquecidas para adultos e 
crianças, pista de cooper, chur-
rasqueiras, restaurante, serviço 
de copa, salão de jogos, sala de 
leitura, saunas, quadras diver-
sas”. O espaço de lazer ainda 
é um dos mais frequentados 
pelos associados e sedia, anu-
almente, eventos de Páscoa, 
Festa Junina, Dia das Crianças, 
acampamentos para crianças e 
adolescentes e diversos outros 
encontros e confraternizações 
dos membros do MPSP.

Por isso, nos últimos 
anos, a Sede Campestre ga-
nhou brinquedoteca, sala de vi-
deogames, quadras de futebol 
e de vôlei de areia, novos mo-
biliários nas áreas da piscina, 
vestiário remodelado, sauna 
seca e Galeria de Troféus. Em 
2016, foram inaugurados mais 
equipamentos de lazer: uma 
sala de ginástica, equipada 

com aparelhos de alto desem-
penho, e um campo de bocha. 
O espaço para a churrasqueira, 
localizada entre os apartamen-
tos e as quadras esportivas, foi 
reformado e reinaugurado. Os 
hóspedes contam agora com 
internet WiFi com cobertura em 
toda a área social. 
SEDE LITORÂNEA – Durante 
uma das cinco gestões de Wa-
shington Epaminondas Medei-
ros Barra como presidente da 
APMP foram adquiridas a Sede 
de Presidente Prudente e a Sede 
Litorânea, na Juréia do Norte – 
uma das mais frequentadas 
pelos associados. Também foi 
sob sua administração que fo-
ram construídos os chalés na 
Sede Campestre, em São Ro-
que, e reformado o restaurante 
local.  A Sede Praiana, em São 
Sebastião (SP), foi reinaugura-
da em 2017, após revitalização 
total de da recepção, brinque-
doteca, refeitório, churrasquei-
ra, sala de TV, quartos e play-
ground. Também foi trocado o 
mobiliário e readequada a dis-
posição física dos ambientes, 
com melhoria dos atendimen-
tos e serviços oferecidos, além 
de ser reparada a estrutura elé-
trica e hidráulica, garantindo a 
prevenção de segurança.

Outra opção para hospe-
dagem dos associados à APMP 
é a Sede Recreativa, em Ribei-
rão Preto (SP), com quatro cha-
lés, inaugurados em 2015. Dois 
anos antes, foi concluída a re-
forma do salão de festas local 
e inaugurada acomodação re-
sidencial para o caseiro.
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Inauguração da primeira Sede Social, em 1970

Sede da APMP localizada no Edifício Andraus

Sede Campestre, em São Roque, nos anos 1980

Praia em frente à Sede Litorânea da Associação





A APMP inaugurou, re-
centemente, sua nova 
Sede Administrativa, 

situada na Rua Senador Pau-
lo Egídio, nº 72, 4º andar, Cen-
tro de São Paulo. O espaço, 
destinado especialmente às 
áreas de suporte da entidade 
de classe, está localizado em 
um edifício anexo ao da Sede 
Social, no Largo São Francis-
co, e concentra setores que 
antes estavam dispersos em 
locais menos adequados: os 
departamentos de Recursos 
Humanos, Audiovisual, Pu-
blicações e Compras, dentre 
outros, além de contar com 
salas para reuniões.

Com isso, o setor ad-
ministrativo da entidade de 
classe, que não atende dire-
tamente associados, funcio-
na agora em um local mais 
moderno, seguro e com con-
dições muito melhores para 
os funcionários. Todavia, o 
atendimento aos associados 
continua sendo realizado na 
Sede Executiva, localizada 
no 11º andar do edifício sede 
do Ministério Público do Es-
tado de São Paulo (MPSP), 
na Rua Riachuelo, Centro de 
São Paulo.

A iniciativa de reorgani-
zar e racionalizar os serviços 
e atendimentos concentrados 
agora na Sede Administrati-
va faz parte de um extenso 
plano de reestruturação ad-
ministrativa e  integra o pro-
jeto de profissionalização da 
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Restaurantes: espaços de eventos e 
de confraternizações dos associados

Nova Sede Administrativa funciona 
em local mais moderno e seguro

Primeiro espaço foi aberto na antiga Sede Social, em 1970, no Centro de São Paulo Espaço foi batizado com o nome de Zuleika Sucupira Kenworthy, 1ª promotora do Brasil

A Sede Social da APMP 
do Edifício Rangel Pes-
tana abrigou o primei-

ro restaurante para os associa-
dos. A reportagem “Do happy 
hour aos restaurantes”, publica-
da na APMP Revista nº 59, em 
de 2015, relata: “Sua primeira 
Sede Social estava situada no 
Edifício Clóvis Beviláqua (...). 
O 12º andar do número 203 da 
avenida de mesmo nome abri-
gou o primeiro ensaio do atu-
al restaurante, que abriu suas 
portas aos associados em 18 
de setembro de 1970, durante a 
gestão do então presidente da 
APMP, o procurador de Justiça 
Ronaldo Porto Macedo, que es-
teve à frente das associações 
entre os anos de 1970 e 1972”.

Pedro Carlos Garutti 
(1924-2018), promotor de Justi-
ça aposentado recém-falecido, 
relembra, no livro “Memórias 
dos Aposentados do MPSP”, pu-
blicado pela APMP em 2014: 
“Na época havia uma grande 
distância entre a 1ª e a 2ª ins-
tâncias. (...) Nós, substitutos, 
somente tínhamos contato 
com o pessoal da APMP. (...) De 
cara, o Ronaldo [Porto Macedo, 
presidente da Associação no biênio 
1971-1972] nos levou, a mim, 
ao Borba [Octavio Borba de Vas-
concellos Filho], ao Irineu [Teixei-
ra de Alcântara] e mais alguns 
outros para almoçar no res-
taurante que havia no prédio”.

A reportagem da APMP 
Revista narra: “Durante mui-
tos anos, aquele foi o local 

utilizado para 
as reuniões 
dos Grupo de 
Estudos, nasci-
dos há pouco, 
lançamento de 
livros, exposi-
ções, espetácu-
los e coquetéis”.

Em 6 de 
novembro de 
1990, foi de-
f in i t ivamen-
te (re)aberto o 
primeiro res-
taurante da 
A s s o c i a ç ã o , 
ainda na sede 
da Rangel Pes-
tana. Já em me-
ados de 2000, o 
restaurante foi 
transferido en-
tão para o nú-
mero 78 da Rua 
Riachuelo, em frente ao prédio 
que a partir do mesmo ano 
passaria a ser a sede do Minis-
tério Público (a sede da Ran-
gel Pestana passou a abrigar 
o Departamento de Seguros 
da APMP). Em 2007, finalmen-
te, durante uma das gestões 
de Washington Epaminondas 
Medeiros Barra (1946-2015) 
como presidente da APMP, 
foi adquirida da Associação 
dos Advogados de São Paulo 
o 12º e 13º andares do prédio 
localizado no Largo São Fran-
cisco, nº 34, local onde cerca 
de um ano depois, graças a re-
formas, o restaurante foi ins-

talado. Hoje, tem o nome de 
“Espaço Washington Barra”.

Recentemente, depois 
de passar por reformas e uma 
ampla reestruturação admi-
nistrativa, os restaurantes ad-
ministrados pela APMP, tanto 
na Sede Social do Largo São 
Francisco, quanto no Fórum 
da Barra Funda, ganharam 
espaços novos, mais moder-
nos e adequados às normas 
de qualidade de serviços e se-
gurança alimentar. Nutricio-
nistas passaram a cuidar do 
bem-estar dos associados, que 
hoje contam com uma ofer-
ta de alimentos equilibrados.

APMP. O objetivo 
é consolidar uma 
gerência susten-
tável a longo pra-
zo, como com-
plemento aos 
procedimentos 
adotados a par-
tir da certificação 
com o Sistema de 
Gestão da Quali-
dade ISO 9001.
PIONEIRA – Em 
2018, a nova Sede 
A d m i n i s t r a t i -
va da Associa-
ção foi batizada 
com o nome da 
procuradora de 
Justiça aposen-
tada Zuleika Su-
cupira Kenwor-
thy (1912-2017), 
primeira mulher 
promotora de 
Justiça de São 
Paulo, do Brasil e 
da América Lati-
na. Foi, também, 
a primeira mu-
lher associada à 
APMP. Formada 
em Direito no 
Largo São Francisco, na turma 
de 1942, foi empossada dois 
anos depois no Ministério 
Público de São Paulo, no qual 
atuou durante 32 anos, até 
se aposentar, em 1976, como 
procuradora de Justiça. Teve 
carreira exemplar na Institui-
ção, com atuação marcante 
principalmente  junto à Cura-

doria de Menores, e faleceu 
aos 105 anos.

O descerramento da 
placa com o nome de Zulei-
ka Sucupira Kenworthy na 
Sede Administrativa foi feito 
por dois de seus sobrinhos-
-netos, Fernando de Oliveira 
Lopes Silva e Henrique Lopes 
da Silva.
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Informativo da APMP noticia a (re)abertura do restaurante em 1990

Restaurante na atual Sede Social da APMP, no Largo São Francisco

Sobrinhos-netos de Zuleika Sucupira Kenworthy descerram placa

Recepção da Sede Administrativa inaugurada em novembro de 2017

Instalações mais modernas para os funcionários da Associação
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Equipes de futebol da APMP mobilizam associados e conquistam títulos nacionais
Presente nos Seminários Jurídicos e nos Projus, nas décadas de 1970 e de 1980, modalidade ganhou força com Campeonato Sul-Brasileiro e Torneio Nacional de Futebol Society

A prática de esportes sem-
pre mobilizou os asso-
ciados à APMP. Desde 

as primeiras edições do Semi-
nário Jurídico, a partir de 1973, 
disputas informais ou compe-
tições valendo premiações com 
troféus e medalhas reuniram 
participantes daqueles encon-
tros nas modalidades de tênis 
e futebol de salão e até em tor-
neios de baralho. A expansão 
das atividades fez com que a 
Associação criasse um evento à 
parte, no início dos anos 1990, o 
Torneio Esportivo. Em 2018, foi 
realizada a 18ª edição do Tor-
neio da APMP, em Águas de São 
Pedro (SP), com competições de 
futebol, tênis, tênis de mesa, 
pebolim, basquete, corrida, na-
tação, biribol, entre outras.

Mas a modalidade que 
passou a concentrar cada vez 
mais atenção e incentivo foi 
mesmo o futebol de campo. A 
referência mais antiga é encon-
trada no nº 138 do APMP Infor-
mativo, que relata as atividades 
do 5º Seminário Jurídico, rea-
lizado em dezembro de 1977, 
em Águas de Lindóia (SP): “No 
tradicional jogo de futebol, saiu 
vencedor o time da capital, pelo 
placar de 10 x 9, destacando-
-se o colega Eudes, que marcou 
um gol contra o seu próprio 
time (interior)”. A informação 
faz referência a Eudes Quinti-
no de Oliveira Júnior, que, na 
APMP, entre 1995 e 2006, foi 
diretor da Regional e titular do 
Conselho de Administração da 
Região de São José do Rio Preto 
[1995-1998] e, depois, conselhei-

ro fiscal [2004-2006], diretor do 
Departamento de Aposentados 
[2008-2010] e suplente do Con-
selho Fiscal [2011-2012].

Já sobre o 10º Seminário 
Jurídico, realizado em Poços de 
Caldas (MG) em dezembro de 
1982, segundo material sobre os 
Grupos de Estudos compilado 
em CD-Rom pela APMP e distri-
buído aos associados em 2006, 
há o seguinte registro: “Futebol 
de campo: Interior 4 x Capital 
1. Os gols foram assinalados 
por José Reynaldo [de Almeida], 
pela Capital, e por [Odival] Ci-
cote, Rodolfo [Luiz Taddei Bar-
bosa], Carlos Henrique [Maciel] 
e João Jamil [Ferreira Pinto], pelo 
Interior”. No mesmo material, 
consta ainda, sobre o 16º Semi-
nário, realizado novamente em 
Águas de Lindóia (SP), em de-
zembro de 1988: “No domingo 
aconteceu o tradicional desafio 
do futebol de campo entre capi-
tal e interior e mais uma vez a 
capital não conteve a máquina 
do interior que impiedosamen-
te ensacou 6 gols contra apenas 
1 do castigado time da capital”.

Na primeira edição do En-
contro do Ministério Público da 
Região Sudeste (Projus), realiza-
da em Caxambu (MG) em abril 
de 1986, o time da APMP fez 
bonito. “Enfrentamos um time 
lá de Minas e ganhamos por 2 
a 1, com dois gols em jogadas 
idênticas: lançamentos meus, 
do meio de campo, para o Cás-
sio Juvenal Faria, na entrada da 
área, mandar pra rede”, recorda 
Walter Paulo Sabella, ex-pre-
sidente da APMP [biênio 1993-

1994] e, atualmente, membro 
do Conselho Superior do Minis-
tério Público (CSMP). Voltando 
ao material do CD-Rom editado 
pela APMP, o texto sobre a 18ª 
edição do Seminário Jurídico, 
realizada em Barra Bonita (SP) 
em dezembro de 1990, relata: 
“Merece destaque um fato inu-
sitado (...): depois de cinco anos, 
fez-se Justiça. Os intrépidos re-
presentantes da Capital vence-
ram por 4 gols a 3 o tradicional 
jogo contra o Interior”. 
SUL-BRASILEIRO – “No torneio 
de futebol do MP sempre teve 
as brincadeiras, os torneios de 
final de ano em seminários. 
Sempre teve torneios internos 
na Associação, e, depois, foram 

sendo cada vez mais estimu-
lados, o que gerou até torneios 
nacionais. (...) É uma coisa, pra 
nós, fantástica. E a APMP sem-
pre dá o apoio necessário”, con-
ta o procurador de Justiça Tiago 
Cintra Zarif, coordenador-geral 
do Centro de Apoio Operacional 
Cível e de Tutela Coletiva (CAO 
Cível), que disputa as competi-
ções de futebol Society na ca-
tegoria Sênior e que, na APMP, 
foi diretor da Sede Campestre 
[1987-1988], de Esportes [1989-
1990], de Publicações [1996-
1996], de Jurisprudência Cível 
[1996-2000] e de Defesa das Ga-
rantias Funcionais [2000-2004].

Pertencente a uma gera-
ção posterior de atletas, o pro-

motor de Justiça André Luiz 
dos Santos lista alguns dos 
membros do MPSP que impul-
sionaram o futebol da APMP 
na década de 1990: “Um deles 
é o José Reynaldo de Almeida. 
Foi o pessoal que nos chamou, 
que começou tudo isso. Ele, o 
[José Carlos] Cosenzo [presidente 
da APMP de 2000 a 2004], o Is-
mael [Marcelino], o Éder [do Lago 
Mendes Ferreira]”. O primeiro 
torneio mais abrangente dis-
putado foi o Campeonato Sul-
-Brasileiro de Futebol Society, 
iniciado em 1996, no Paraná. 
A APMP Revista nº 25, de feve-
reiro/março de 1999, registra: 
“Campeãs invictas do 3º Cam-
peonato Sul-Brasileiro de Fu-
tebol [do MP, em 1998]. As duas 
equipes de futebol da APMP 
voltaram de Porto Alegre (RS) 
com os [troféus] Kikitos (...). Os 
rapazes da APMP venceram na 
categoria Masters e Livre”.
TORNEIO NACIONAL – A edi-
ção nº 39 da APMP Revista, de 
setembro/outubro/novembro 
de 2001, confirma: “De 15 a 18 
de novembro, no Centro de 
Treinamento da Varig, na Ilha 
do Governador, no Rio de Ja-
neiro, a Conamp organizou o 
1º Torneio Nacional de Fute-
bol do Ministério Público. (...)
Estiveram presentes equipes 
do Rio Grande do Sul, de San-
ta Catarina, do Paraná, de São 
Paulo, do Rio de Janeiro, do 
Espírito Santo, da Bahia, do 
Mato Grosso do Sul e dos Pro-
curadores da República do Rio 
de Janeiro. O certame contou 
com três categorias distintas: 
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de qualquer idade; o ‘Master’, 
com atletas acima de 37 anos; 
e o ‘Super Master’, com joga-
dores acima de 45 anos”.

“Em 2012, criamos a 
quarta categoria, também no 
Rio de Janeiro, a Sênior. E São 
Paulo participa nas quatro ca-
tegorias”, afirma o promotor de 
Justiça Salvador Francisco de 
Souza Freitas. Nos anos 2000, 
a divisão por categorias seria 
definida assim: Força Livre, 
com atletas de todas as idades; 
Master, de 35 a 44 anos; Super 
Master, de 45 a 52 anos; e Sê-
nior, 53 anos ou mais.

“Nesses 16 torneios [na-
cionais, de 2001 a 2017], na cate-
goria Força Livre, por exemplo, 
nós fomos campeões em 11, 
vice-campeões em três e 3º lu-
gar em um. Ou seja, a APMP só 
não ficou no pódio uma vez”, 
ressalta o promotor de Justiça 
Luciano Gomes de Queiroz, um 
dos atuais diretores do Depar-
tamento de Esportes da APMP, 
que disputa as competições 
como goleiro há 18 anos. Em 
2015, a APMP organizou em 
São Paulo, em conjunto com 
a Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Públi-
co (Conamp) e a Previdência 
Associativa do Ministério Pú-
blico (Jusprev), a 14ª edição do 
Torneio Nacional de Futebol 
Society do MP, que reuniu 1.000 
atletas de todo o país. sociação 
Paulista desde 2007. Em 2018, 
a 17ª edição do torneio do MP 
será disputada em novembro 
em Porto Alegre (RS).

Atletas da APMP reunidas para treinamento na Sede Campestre, em São Roque: tradição no esporte mais popular do país

Uma das equipes que disputaram o 2º Campeo-
nato Sul-Brasileiro, em Santa Catarina, em 1997

Time da APMP comemora título em uma edição 
do Torneio Nacional de Futebol Society do MP



APMP HISTÓRICA - O valor do Promotor de Justiça12

Difícil para as novas gera-
ções, quase impossível, 
conceber um mundo 

sem computadores ou internet. 
Mas foi assim que a APMP fun-
cionou até meados da década 
de 1980. Hoje procurador de 
Justiça aposentado, Hugo Nigro 
Mazzilli foi o responsável – vo-
luntário – pela informatização 
da entidade. Além de conse-
lheiro fiscal nos biênios 1981-
1982 e 1985-1986, Mazzilli foi 
também, na APMP, diretor do 
Departamento de Informática 
[1991-1992], 1º vice-presidente 
[1987-1990] e presidente [1990].

“Em 1986, eu adquiri meu 
primeiro computador pessoal 
(PC - personnal computer) da mar-
ca ItauTec, para fins de proces-
samento de texto. Embora na-
quele tempo não fosse comum 
(...), me tornei um entusiasta do 
uso do computador e comecei 
a difundir sua utilização para 
os amigos. Na APMP, eu era o 
1º vice-presidente na primeira 
gestão de Antônio Araldo Ferraz 
dal Pozzo”, conta Mazzilli.

“Eu levei o primeiro com-
putador PC para processamen-
to de textos para lá: adquirimos 
para a APMP um PC-XT Itautec 
(compatível IBM), com 734 Kb 
RAM, com um disco rígido de 35 
Mb e 2 floppy disk drives (drives 
de disquetes flexíveis de 5,25 
polegadas), além de uma im-
pressora matricial Elgin Amélia 
PC”, prossegue o procurador de 
Justiça aposentado. “Ninguém 
sabia nada sobre processamen-

to de textos, 
então eu me 
pus a ensi-
nar os cole-
gas e fun-
cionários, a 
partir do edi-
tor de textos 
Volkswriter, 
que a APMP 
adquiriu de 
Lifetree, nos 
EUA”.

A par-
tir de então, os primeiros tex-
tos, comunicados e ofícios da 
APMP passaram a ser feitos no 
computador. “Naquele tempo, 
o computador não fazia nada 
a não ser que déssemos cada 
ordem por escrito, pois os siste-
ma operacional era o DOS (disk 
operating system)”, detalha Hugo 
Nigro Mazzilli. “Não tinha ainda 
vindo o Windows, com mouse e 
seus cliques. Eu mostrava aos 
colegas que dava para editar 
textos e até para fazer cadastro 
da Associação. E, só para mos-
trar aos colegas, fui criando, 
inicialmente só para fins de de-
monstração, um cadastro com 
o nome de cada colega que apa-
recia na nossa frente”.

O procurador de Justiça 
aposentado continua: “Aos pou-
cos, usando o software dBase III 
e IV interativos, criei o primeiro 
banco de dados da APMP e fiz 
a programação para ser gerido 
por qualquer funcionário. Esse 
banco de dados eu fui alimen-
tando pessoalmente. Depois, o 

pessoal de seguros me pergun-
tou se daria para fazer os des-
contos de mensalidades (...). Fiz 
em dBase o programa que cal-
culava os descontos na folha de 
pagamentos de cada associado 
de acordo com o plano que ele 
tivesse (...). Isso permitiu uma 
economia de alguns dias de tra-
balho, a cada mês, para os fun-
cionários da APMP”.

Com a informatização 
progressiva a partir daquele bi-
ênio [1987-1990], foi contratado 
um primeiro funcionário para 
alimentar o cadastro eletrônico. 
Depois vieram outros, para cui-
dar da manutenção, dos bancos 
de dados, do cadastro dos segu-
ros e do processamento de tex-
tos. Hugo Nigro Mazzilli conclui: 
“Compramos outro computa-
dor, depois mais outro... Adqui-
rimos a primeira impressora a 
laser, o primeiro computador 
com Windows. (...) Hoje, não é 
nem possível pensar em APMP 
– nem na vida moderna – sem 
informatização”.

Informatização da APMP começou 
com iniciativa voluntária de diretor

Hugo Nigro Mazzilli, 1º vice-presidente da entidade de 1987 a 1990, usou PC pessoal

Hugo Mazzilli, a funcionária Maria Inês e o primeiro computador na APMP
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