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APMP: Como era o Ministério Público em 1958? 

Era reduzido em apenas 240 promotores. A associação tinha dois 

funcionários numa sala pequena no Fórum João Mendes. 

 

APMP: O senhor era jovem, promotor de justiça substituto. O 

senhor foi para qual comarca, inicialmente. 

Como substituto estive em diversas comarcas. A substituição era 

realizada uma vez por mês. Então comecei por uma comarca 

longínqua chamada General Salgado, depois Campinas, Apiaí, 

Santos, e assim por diante, durante dois anos e três meses de 

substituição.  

 

APMP: Quais eram as dificuldades da época? 

Na época a grande dificuldade era de locomoção e o promotor de 

obter material de trabalho.  

 

APMP: Qual era a relação com a sociedade? 

Era difícil porque fiquei pouco tempo nessas comarcas, não houve 

entrosamento com a sociedade. 

 

APMP: Depois de dois anos o senhor veio para São Paulo. 



Eu fui promovido para Monte Azul Paulista, onde me casei em 

Bebedouro, em 1964. Fiquei um ano e três meses, mais ou menos. 

Depois Guaíra, Nova Granada, Olímpia, Catanduva e São Paulo. 

Tudo como promotor de Justiça 

 

APMP: E depois, como foi à carreira? 

 

Foi muito rápida. Eu cheguei a São Paulo com cinco anos. E, dois 

anos e pouco de substituição e três anos de interior.  

 

APMP: Ai o senhor ficou e São Paulo. 

 

Em SP eu trabalhei em diversas comarcas. Em promotoria criminal 

e depois fui promovido para Família e Sucessões.  

 

APMP: Quais eram os casos da época? 

 

Na época não existia divórcio, eram casos de desquite. Eu fazia 

desquite e sucessões.  

 

APMP: O senhor já estava na procuradoria? 

Aquele tempo à gente era convocado para substituir o procurador. 

Esta convocação ocorreu em 1976. Fiquei convocado até 1980 

quando fui promovido pra procurador.  

 

 

 

 



 

APMP: E como era o dia a dia como procurador? 

Recebia os processos em casa, devolvíamos toda semana, íamos 

lá para assinar os pareceres.  Havia necessidade de ter em casa 

todo material de pesquisa, porque trabalhávamos em casa. 

 

APMP: O senhor se aposentou em 1985. Como foi? O senhor 

se preparou? 

Praticamente sim. Eu era docente voluntário e auxiliar de ensino na 

USP, então eu me preparei para continuar a carreira universitária. 

Aposentei-me e continuei a carreira até a nova aposentadoria. 

Continuei dando aula em curso de mestrado.  

Agora estou aposentado de vez.  

 

APMP: Como o senhor vê o Ministério Público hoje? 

 

Hoje eu vejo o MPSP bem mais avançado do que antigamente, 

porque foram atribuídas a ele novas conquistas, novas atividades, 

enquanto que no meu tempo o MP exercia algumas atividades 

estranhas à função do promotor propriamente dita. Como era 

executivo fiscal, da fazenda nacional, e ações trabalhistas dos que 

procuravam a promotoria para movê-las. Então essas duas funções 

não fazem mais parte. O promotor de Justiça hoje em dia exerce 

funções que são verdadeiramente atinentes a seu cargo. 

 

APMP: O senhor usa muito a Associação. 

Uso. Uso para viagens, seguros e tudo o mais. 

 

A entrevista foi concedida em setembro de 2013, durante o 

encontro dos aposentados em Águas de São Pedro.  



 

 

 

 

 


