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de 1987 a 1990] e Antônio Araldo Ferraz Dal Pozzo [de 1990 a 1993]. Foi na 
década de 1990, ainda, que dois ex-dirigentes da APMP chegaram à presi-
dência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), Fulvio Ju-
lião Biazzi [em 1996] e Renato Martins Costa [em 1997]. Cláudio Alvarenga 
também chegaria à presidência do TCE-SP, em 2001. Por sua vez, Dirceu 
de Mello, ex-1º vice-presidente (e presidente de fato) da APMP, tornou-se, 
em 1998, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP).

Na atividade associativa, foi em 1994 que Washington Epaminondas 
Medeiros Barra (1946-2015) iniciou o primeiro dos cin-
co mandatos para os quais foi eleito na presidência 
da APMP, encerrando a última gestão em 2012. A en-
tidade de classe passou por expressivo crescimento 
a partir da década de 1980, com a abertura das pri-
meiras Sedes Regionais no interior (a primeira foi a de 
Campinas, em 1983); a aquisição da Sede Campestre, 
em São Roque (1984); a inauguração da primeira Sede 
Administrativa (1990); a aquisição da Sede Litorânea, 
em São Sebastião (no período entre 1995 e 1998); e a primeira Sede Regional 
própria, em Presidente Prudente (1998).

No campo institucional, além da atuação decisiva para a nova con-
figuração do Ministério Público, a partir da Constituição de 1988, a APMP
gestou as propostas que culminaram na promulgação da Lei da Ação Civil 
Pública. E, na década de 1990, passou a defender publicamente, como regra, 
a nomeação do mais votado na eleição para PGJ.

Washington Barra

Transição para a década de 1980: 
APMP gesta proposta da Ação Civil Pública

No biênio 1978-1980, a APMP teve como presidente Guido Henrique 
Meinberg (1933-2010). E, como diretores: Gil de Almeida, 1º vice presiden-
te; Carlos Alberto de Campos, 2º vice-presidente; Maria José Del Papa Za-
charias, 1ª secretário (como vimos no capítulo anterior, a segunda mulher 
a integrar uma diretoria da Associação, depois da pioneira Luzia Galvão); 
Édis Milaré, 2º secretário; João Iseppe, 1º tesoureiro; Luiz Carlos Primo 
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Ballallai, 2º tesoureiro; Carlos Antônio Improta Julião, diretor de Relações 
Públicas; José Alves de Cerqueira Cesar, diretor de Patrimônio; André Luiz 
de Mesquita, Octavio Borba de Vasconcellos Filho e Rafael Valentim Gen-
til, conselheiros fiscais; e João Alves, José Carlos M. de Carvalho Rosa e 
Sérgio Salgado Irahy Badaró, suplentes do Conselho Fiscal. Édis Milaré, 
como veremos, será um dos muitos membros do MPSP – e da APMP – com 
participação na futura Lei da Ação Civil Pública.

O procurador de Justiça aposentado José Fernando da Silva Lopes 
(ex-diretor de Vencimentos da APMP, de 2000 a 2002, de Vencimentos 
e Proventos, de 2002 a 2004, e assessor da Presidência, de 2004 a 2006), 
contextualiza: “A revolução surgiu com o ‘Código Buzaid’ [feito por Alfre-
do Buzaid, ministro da Justiça entre 1969 e 1974], que entrou em vigor em 
1973. Porque ele, como excelente didata e professor, no artigo 81, diz: ‘O 
Ministério Público exercerá a Ação Civil Pública nos casos previstos em 
lei’. (...) Então, o professor Buzaid foi o primeiro que colocou claramente 
o que o Ministério Público exerceria, tinha legitimidade para exercer uma 
ação e tinha legitimidade para exercer a intervenção. (...) O importante é 
o seguinte: a Ação Civil Pública começou com o ‘Código Buzaid’, cuja legi-
timidade era do Ministério Público”. O texto “História do MPSP”, disponível 
no site da Instituição, contextualiza: “O Decreto-lei Complementar n° 12, 
de 9 de março de 1970, instituiu nova Lei Orgânica Estadual do Ministério 
Público em São Paulo. O Código de Processo Civil, sancionado em 11 de 
janeiro de 1973, deu tratamento sistemático ao Ministério Público”.

Partindo desse marco legal, José Fernando da Silva Lopes produ-
ziu o trabalho “As posições fundamentais do Ministério Público no novo 
Processo Civil brasileiro”, procurando estabelecer quando e por que a 
Instituição atuaria na Ação Civil Pública. “Essa monografia concorreu e 
venceu o Prêmio ‘Jurista Costa e Silva’ de 1974 [concurso da APMP de âmbi-
to nacional]. (...) Foi aí que começou a aparecer a figura da Ação Civil Pú-
blica”, conta o procurador de Justiça aposentado, em entrevista ao projeto 
“APMP 80 anos” [leia a íntegra na página 251]. O próximo passo foi levar o 
tema aos Grupos de Estudos. “Aí então, numa palestra minha em Ouri-
nhos [SP], unindo a Ação Civil Pública com a necessidade de investigação, 
eu propus a instituição do Inquérito Civil. Isso foi logo depois trabalhado 
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por comissão que tinha a professora Ada Pellegrini Grinover, o Kazuo Wa-
tanabe, (...) tinha o Édis Milaré”. 

Nos Grupos de Estudos, José Fernando da Silva Lopes abordaria o 
assunto em mais duas palestras, realizadas nas cidades de Lins e de Ara-
çatuba. Sobre aquela época, José Geraldo Brito Filomeno, procurador de 
Justiça aposentado, ex-procurador-geral de Justiça [de 2000 a 2002] e as-
sessor especial da Presidência da APMP [desde 2015], relembra, no livro 
“Memórias dos Aposentados do MPSP”, publicado pela Associação em 2014: 
“Ao cabo do VII Seminário dos Grupos de Estudos, realizado em dezem-
bro de 1979 em Águas de São Pedro [SP], fui eleito coordenador-geral dos 
Grupos de Estudos”. E prossegue: “No caso específico dos Grupos de Es-
tudos, o ano de 1980, não obstante as dificuldades político-institucionais 
internas e externas, foram alcançados objetivos dos mais relevantes para 
o Ministério Público, como, por exemplo, a discussão a respeito do Inqué-
rito Civil e da Ação Civil Pública” [ver entrevista a partir da página 195].

Em 2005, quando a Lei da Ação Civil Pública completou 20 anos, 
a revista APMP em Reflexão detalharia, na reportagem, “A lei que mudou 
o Ministério Público”: “Importante salientar que essa conquista foi fruto 
de muita luta do MP de São Paulo e, principalmente, da contribuição da 
APMP e de seus Grupos de Estudos. Cabe uma explicação mais detalhada, 
até por dever de justiça histórica. No começo dos anos 80 foi elaborado 
pelos eminentes juristas Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dina-
marco, Kazuo Watanabe e Waldemar Mariz de Oliveira o anteprojeto de 
lei que buscava uma disciplina específica para a tutela de interesses di-

Waldemar Mariz de OliveiraKazuo WatanabeAda Pellegrini Grinover
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fusos. O anteprojeto, que não previa participação ampla do Ministério 
Público e sequer cogitava a figura do inquérito civil, foi apresentado pelo 
então deputado federal Flávio Bierrenbach à Câmara dos Deputados, ge-
rando o Projeto de Lei nº. 3.034/84”.

Sanções da Lei Complementar nº 40 
e da Lei nº 7.347 (Ação Civil Pública)

O texto “História do MPSP”, publicado no site da instituição, registra: 
“Em 14 de dezembro de 1981, foi sancionada a Lei Complementar n° 40, 
a primeira lei nacional do Ministério Público, que então estabelecia as 
normas gerais a serem adotadas na organização dos MPs estaduais, com 
a finalidade de harmonizá-los. O Chefe do Ministério Público passou a ser 
designado procurador-geral de Justiça, não mais ‘da Justiça’, e os MPs es-
taduais adquiriram autonomia administrativa e financeira, dispondo de 
dotação orçamentária. A Emenda Constitucional n° 33, de 30 de junho de 
1982, deu nova redação aos artigos 46 e 47 da Constituição do Estado de 
São Paulo. Manteve a forma de nomeação do procurador-geral de Justiça, 
porém, introduziu o mandato de dois anos, além de atribuir ao Colégio de 
Procuradores, pelo voto de dois terços de seus membros, o poder de des-
tituir o procurador-geral de Justiça que, no curso do mandato, agisse com 
abuso de poder, assegurada a ampla defesa” [os ex-presidentes da APMP 
Cláudio Ferraz de Alvarenga e Luiz Antônio Fleury Filho dão mais detalhes so-
bre a atuação da entidade de classe paulista referente a essas questões a partir 
das páginas 161 e 213; Paulo Affonso Leme Machado fala ainda sobre a Lei do 
Meio Ambiente e a a Ação Civil Pública a partir da página 235].

Na sequência da Lei Complementar nº 40 e da Emenda Consti-
tucional nº 33, a Nova Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo 
foi promulgada, em 28/12/1982, por meio da Lei Complementar n° 304.  
Prossegue o texto “História do MPSP”: “Ampliou-se o número de membros 
da segunda instância, e a eleição dos integrantes da lista tríplice, den-
tre os quais deveria ser escolhido o procurador-geral de Justiça, passou 
a caber ao órgão especial do Colégio de Procuradores. O procurador-ge-
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ral de Justiça passou a ter prerrogativas e representação de Secretário do 
Estado, e poderia ser reconduzido ao cargo por mais um biênio”. Começa, 
então, o processo que culminaria na Lei da Ação Civil Pública. O livro “Co-
namp-Caemp: uma história sem fim” (Magister Editora, 2009), de autoria do 
procurador de Justiça Joaquim Cabral Netto, de Minas Gerais, que presidiu 
a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) por 
dois mandatos [1979-1981 e 1983-1985], recapitula: “Em julho de 1983, o 
anteprojeto de lei relativo à proteção dos direitos difusos foi levado ao 1º 
Congresso Nacional de Direito Público, em Porto Alegre [RS], por Ada Pel-
legrini Grinover [1933-2017], Cândido Rangel Dinamarco, Kazuo Watanabe 
e Waldemar Oliveira Júnior” [José Geraldo Brito Filomeno comenta o assunto a 
partir da página 198 e Luiz Antônio Fleury Filho, a partir da página 223].

A obra informa: “O anteprojeto (...) recebeu valiosas contribuições e 
importantes sugestões, inclusive da APMP, e, em 1984, o deputado [fede-
ral] Flávio Bierrenbach (na época, do PMDB) o apresentou à Câmara dos 
Deputados, recebendo o número 3.084. (...) Aquele anteprojeto foi, em de-
zembro do mesmo ano, objeto da tese ‘A Ação Civil Pública e a tutela ju-
risdicional dos interesses difusos’, apresentada no XI Seminário Jurídico 
de Grupos de Estudos do Ministério Público de São Paulo [evento organiza-
do pela APMP] por Antônio Augusto Mello de Camargo Ferraz, Edis Milaré 
e Nelson Nery Júnior”. Essa tese foi transformada em anteprojeto de lei 
pelos autores e encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça de São Pau-
lo. Naquela época [biênio 1982-1984], Edis Milaré era o 1º vice-presidente 

Edis MilaréAntônio M. de Camargo Ferraz Nelson Nery Júnior
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da APMP e Nelson Nery Júnior, o 2º secretário. Antônio Augusto Mello de 
Camargo Ferraz seria o 2º tesoureiro da entidade de classe entre 1984 e 
1986 [também 2º vice-presidente, entre 1990 e 1992, e diretor do Departamento 
de Estudos Institucionais, de 2004 a 2006].

Prossegue o livro de Joaquim Cabral Netto: “Em junho de 1985, inú-
meras teses enfocando o mesmo tema foram apresentadas no VI Con-
gresso nacional do Ministério Público por outros membros do MP paulista, 
como José Geraldo Brito Filomeno, Antônio Herman de Vasconcellos e 
Benjamin e Hugo Nigro Mazzilli”. Hoje ministro do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), Herman Benjamin era diretor cultural e suplente do Conse-
lho Fiscal da APMP [biênio 1984-1986]. E Hugo Nigro Mazzilli, que também 
era suplente do Conselho Fiscal, seria o presidente da APMP em 1990. 
José Geraldo Brito Filomeno, por sua vez, se tornaria PGJ [de 2000 a 2002]
e, desde 2015, é um dos assessores especiais da Presidência da entidade 
paulista. Luiz Antônio Fleury Filho, que na época era presidente tanto da 
APMP [entre 1982 e 1986] como da Conamp [que dirigiu de 1985 a 1987], dá 
o seguinte depoimento ao livro de Cabral Netto: “Ao receber da PGJ de São 
Paulo, pelas mãos do procurador-geral Paulo Salvador Frontini, o antepro-
jeto elaborado pelos colegas Antônio Augusto Mello de Camargo Ferraz, 
Edis Milaré e Nelson Nery Júnior (tomando por base a ideia original dos 
quatro juristas que o idealizaram), não vacilei em submetê-lo ao Plenário 
da Conamp, e, com o apoio dessa entidade, encaminhá-lo (via Ministério 
da Justiça) ao presidente da República, José Sarney”.

O trabalho encaminhado por Fleury Filho foi adotado pelo gover-
no federal e recebeu o número 4.484/85 na Câmara dos Deputados e o 
nº 20/85 no Senado. Diz o livro de Cabral Netto: “Tramitando mais ra-
pidamente do que o projeto inicial (nº 3.034, apresentado pelo deputa-
do Flávio Bierrembach), acabou por se transformar na Lei nº 7.347, de 
24 de julho de 1985”. E complementa: “Com aquela Lei, a Instituição ga-
nhou um novo modelo, um novo perfil, um novo desenho, e os interesses 
transindividuais de categoria ou classe de pessoas e direitos indivisíveis 
e indisponíveis de toda sociedade passaram a ser defendidos satisfato-
riamente”. Durante sessão solene realizada na Assembleia Legislativa de 
São Paulo (Alesp) em novembro de 2008, em homenagem aos 70 anos 
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da Associação Paulista, o então PGJ Fernando Grella Vieira destacou: “A 
atuação da APMP não se resume a uma postura classista. As propostas 
e os estudos da entidade são colaborações valiosas para a apresentação 
de proposituras de parlamentares. Exemplo dessa colaboração é a Lei de 
Ação Civil Pública”. O promotor de Justiça aposentado José Alípio de Fi-
gueiredo revela: “Coube a mim, então promotor de Justiça e curador geral 
da Comarca de São Manoel [SP], propor [em 1986] a primeira Ação Civil 
Pública de que se tem notícia. (...) O coordenador das Curadorias de Pro-
teção ao Consumidor na época era o Dr. José Geraldo Brito Filomeno, que 
me cumprimentou efusivamente pelo meu pioneirismo”.
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