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apmp eXtra

“Com pesar e consternação, re-
cebi a notícia do falecimento do Ex-
celentíssimo Senhor Doutor Washing-
ton Epaminondas Medeiros Barra, 
DD. Procurador de Justiça e ex-Presi-
dente da Associação Paulista do Mi-
nistério Público. Impossibilitada em 
comparecer às exéquias, desejo aqui 
externar a minha tristeza e os votos 
de pêsames. Aos familiares e a todos 
os membros do Ministério Público do 
Estado de São Paulo, pela perda de 
tão ilustre Procurador de Justiça.” – 
Juliana Bredariol de Oliveira, Dele-
gada de polícia lotada em lins (sp)

“O Doutor Washington Barra 
foi o primeiro presidente do Colégio 
de Instituidoras e participou ativa-
mente da criação e concretização da 
Jusprev. A ele, rendemos nossos mais 
sinceros agradecimentos e a à família 
e aos amigos, nossas condolências.” 
– Institucional Jusprev

“Com pesar, recebemos a no-
tícia do falecimento do colega Wa-
shington Epaminondas Medeiros Bar-
ra, membro atuante na defesa do Mi-
nistério Público Brasileiro, cujo lega-
do reflete as virtudes de quem sem-
pre acreditou em seus ideais. Diante 
da irreparável perda, transmito, em 
nome do Ministério Público Militar, 
minhas condolências à família e aos 
membros do Ministério Público do Es-
tado de São Paulo.” – Marcelo Weitzel 
Rabello de Souza, Procurador-Geral 
de Justiça Militar

“Manifesto o meu sentimento 
de profundo pesar pelo falecimento 

de uma carismática liderança do Mi-
nistério Público de São Paulo e de 
um autêntico e leal amigo dos pro-
curadores e promotores de Justiça 
bandeirantes. Amou como poucos 
a nossa instituição e lutou exem-
plarmente pela entidade de clas-
se. Tinha o perfil para servir com 
proficiência e com o seu jeito pe-
culiar foi pacificador. Sentiremos 
falta do seu abraço apertado. En-
lutados estamos já com saudades 
do grande amigo. Que Deus derra-
me suas bênçãos sobre o Barra!” – 
Paulo Alvarenga, Promotor de Jus-
tiça aposentado

“Triste notícia – a perda de 
nosso querido Colega e sempre Ami-
go, Barra. Nós lamentamos e mui-

editOrial

O falecimento do colega Washington Epaminondas Medeiros Bar-
ra, procurador de Justiça que exerceu a Presidência de nossa 
entidade de classe por mais tempo, consternou todos nós, da 

diretoria da APMP, os associados, os funcionários e todos os membros 
do Ministério Público. Para a instituição, é uma perda irreparável.

Com Washington Barra, a APMP cresceu e ganhou corpo. Foi ini-
ciativa sua a aquisição da nova Sede Social, no Largo São Francisco, que 
abriga nosso auditório e um dos restaurantes. Também foram adquiri-
das a Sede de Presidente Prudente e a Sede Litorânea, uma das mais 
frequentadas. Na Sede Campestre, foram construídos os chalés e refor-
mado completamente o restaurante local.

Contamos ainda, nesses anos, com a combatividade de Washing-
ton Barra no campo institucional, sempre implacável na luta pela nome-
ação do candidato mais votado ao cargo de procurador-geral de Justiça. 
Na APMP, criou o Conselho de Administração nas Regiões e empunhou 
a bandeira da elegibilidade de promotor à procurador-geral de Justiça.

Uma perda irreparável para O ministériO púBliCO paUlista

to.” – Roberto e Tereza Durço e fi-
lhos, Andrea e Roberto Lafayette

“O legado de trabalho e dedi-
cação do querido colega e mui esti-
mado amigo Barra ao nosso queri-
do MP, às causas institucionais da 
população por nós representada, 
e à nossa querida APMP, é ines-
quecível. Agradecemos ao Senhor 
pela vida e pelo trabalho do que-
rido colega Barra. Rogamos que o 
Espírito Santo do Senhor conso-
le nossos corações, nossas almas 
e nossas mentes e que continue 
orientando cada um de nós no ca-
minho em direção ao Senhor Jesus 
(João 16.6-7).” – Clodoaldo Batis-
ta Maciel, 18º Promotor de Justi-
ça de guarulhos (sp)
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editOrial

Nós, da atual diretoria, consideramos um privilégio o apoio que 
tivemos de Washington Barra em nossa campanha vitoriosa para ree-
leição à APMP. Por isso, lhe rendemos todas as homenagens: além de 
batizarmos o restaurante da Sede Social  (adquirida em uma de suas 
gestões) como Espaço Washington Epaminondas Medeiros Barra, de-
dicamos a ele a capa da edição 59 da APMP Revista (publicação criada 
também em sua administração) e preparamos este presente Boletim 
Extra. Para que seu nome e seu trabalho fiquem registrados e grava-
dos na memória da APMP e do Ministério Público.

Fica o exemplo de um grande gestor e defensor da instituição e 
das prerrogativas e interesses da classe. Ao colega Washington Barra, 
sempre guardaremos profundo respeito e reconhecimento.

Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação Paulista 

do Ministério Público

Uma perda irreparável para O ministériO púBliCO paUlista

“Lamentamos a passagem des-
se grande amigo que fez história no 
MP.” – Ermenegildo Nava, ex-Pro-
motor de Justiça, Advogado e Ve-
reador em araçatuba (sp)

“Lamento profundamente o 
falecimento do amigo Washington 
Barra. Presenciei, pessoalmente, to-
dos os esforços por ele desenvolvi-
dos em favor de nossa instituição. À 
família enlutada, minhas mais since-
ras condolências.” – José theodoro 
Mendes, Avogado, Promotor de Jus-
tiça aposentado, ex-Deputado Cons-
tituinte, ex-Prefeito de Sorocaba

“Mais que justas as homena-
gens da nossa entidade de classe a 
um de seus maiores expoentes. Um 
verdadeiro batalhador em prol de to-
dos nós: um administrador impecá-
vel, dinâmico, visionário, sempre de 
bem com a vida e com todos, além 
de ter estado sempre presente nos 
cenários estadual e federal nas me-
moráveis lutas institucionais! Quando 
assumi o cargo de PGJ, telefonou-me 
parabenizando e se justificou porque 

não havia votado em mim (nem pre-
cisava, claro), mas que se considera-
va sempre meu amigo, apesar das 
divergências de visão, sempre leal, 
sincero e respeitosos em suas críti-
cas. Adeus, colega e amigo Barra, e 
que a Divindade o acolha como me-
rece.” – José geraldo Brito Filome-
no, ex-Procurador-Geral de Justiça

“Consternado, recebo a no-
tícia da promoção do colega Barra 
para outra dimensão. Solicito que a 
APMP, através do Departamento dos 
Aposentados, faça chegar a seus fa-
miliares meu conforto e minhas sin-
ceras condolências.” – Waldevino de 
Oliveira, 3º PJM Aposentado

“Manifestamos profundo pe-
sar pelo falecimento do grande ami-
go, valoroso membro do Ministério 
Público e extraordinário ex-dirigente 
da APMP, Washington Epaminondas 
Medeiros Barra, que sempre nos brin-
dou com demonstrações de amizade 
e carinho. Nossas condolências aos 
seus familiares e amigos. Barra dei-
xou a vida para alegrar o Céu, com 

seu inigualável carisma, sua enorme 
simpatia e seu permanente bom hu-
mor.” – Paulo Sérgio Galvão Noguei-
ra e familiares

“Valemo-nos do presente [ofí-
cio] para, com profundo pesar, ex-
ternar nossas sinceras condolências 
aos familiares e amigos do Procura-
dor de Justiça Dr. Washington Epa-
minondas Medeiros Barra. Pessoa de 
personalidade marcante e que dei-
xou seu nome registrado nos anais 
da história, pela dedicação, esmero 
e resultados colhidos ao longo dos 
10 anos que exerceu o cardo de Pre-
sidente dessa honrada entidade de 
classe.” – Adélcion Caliman, Promo-
tor de Justiça, Presidente da Asso-
ciação espírito-santense do minis-
tério público (aesmp)

“Com grande emoção e profun-
do pesar apresento os sinceros votos 
de solidariedade pelo falecimento do 
Ex-Presidente dessa Entidade, Dr. Wa-
shington Epaminondas Medeiros Bar-
ra, moção esta aprovada, por decisão 
unânime, em Sessão Plenária deste 
Tribunal de Justiça Militar. Aproveito 
a oportunidade para renovar os meus 
protestos de elevada estima e consi-
deração.” – Paulo Adib Casseb, presi-
dente do Tribunal de Justiça Militar 
do estado de são paulo

“Meu chefe, muito mais meu 
amigo, Dr. Washington Barra: minha 
gratidão e meu respeito. Que Deus o 
tenha.” – Roberto Pereira, ex-moto-
rista da apmp

“Em nome de todos os direto-
res da Associação, dos funcionários e 
dos associados, principalmente dos 
aposentados, gostaria de externar a 
minha admiração pela grande pes-
soa que foi o nosso querido Barra, 
com quem estive em seu último dia 
de vida, no Hospital Sírio Libanês, 
orando em favor de sua serenidade 
e aceitação de Jesus.” – Cyrdêmia da 
Gama Botto, diretora do Departa-
mento de aposentados da apmp
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No dia 15 de março de 2013, após 
três mandatos consecutivos, Wa-
shington Epaminondas Medeiros 

Barra transmitiu a presidência da APMP 
para Felipe Locke Cavalcanti e a atual di-
retoria. Na ocasião, durante seu discurso 
no Salão Nobre da Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo (USP), no 
Largo São Francisco, lembrou a atuação 
conjunta com o colega em Brasília, na 
luta institucional em defesa da classe 
e dos interesses do Ministério Público.

“Esse é um momento muito im-
portante para a Associação Paulista do 
Ministério Público. A posse de uma nova 
diretoria e de seu Conselho Fiscal, das di-
retorias regionais e do Conselho de Admi-
nistração das Regiões”, afirmou Washing-
ton Barra. “Meu caro colega procurador 
de Justiça e presidente Felipe: estou fe-
liz por lhe entregar a associação de nos-
sa classe. Recordo-me de nossos encon-
tros na capital federal, quando vossa ex-
celência exercia o cargo de membro do 
Conselho Nacional de Justiça, nos seus 
dois mandatos”.

“Inúmeras vezes estivemos jun-
tos, discutindo problemas de interesse 
do Ministério Público paulista e brasilei-
ro”, prosseguiu. “Nossas lutas no Con-
gresso Nacional e nas Cortes superiores 
foram várias. Ao lado da Conamp e dos 
presidentes das Associações do Minis-
tério Público, estaduais e federais, pere-
grinamos pelos gabinetes das lideranças 
partidárias, dos parlamentares, dos pre-
sidentes das Casas legislativas, na bus-
ca dos aperfeiçoamentos dos projetos 
de leis que tangenciavam os interesses 
maiores da sociedade brasileira e do Mi-
nistério Público”.

Washington Barra recordou, ain-
da, a luta contra a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 37, que pretendia to-
lher o poder de investigação do Minis-
tério Público e que terminaria vitoriosa, 
com a rejeição da proposta no Congres-
so, naquele mesmo ano de 2013. “Pere-
grinamos também nos Ministérios e nas 
Cortes superiores dessa República Fede-

Em 2013, Barra lembrou sua atuação 
conjunta com Felipe Locke Cavalcanti

‘Inúmeras vezes estivemos juntos’, destacou, em discurso, ao transmitir a presidência da APMP

rativa. E a grande luta dos últimos tem-
pos foi o combate à famigerada PEC 37, 
com o escopo finalístico da fragilização 
do Ministério Público brasileiro”.

traBalhO em eQUipe - Durante 
seu discurso, o ex-presidente da APMP 
agradeceu a colaboração da Procurado-
ria-Geral de Justiça (PGJ) durante suas 
gestões na entidade de classe, dos ór-
gãos da administração superior do Minis-
tério Público, como o Conselho Superior 
do Ministério Público (CSMP) e o Órgão 
Especial do Colégio de Procuradores, os 
quais integrou, a Corregedoria-Geral da 
instituição, a Escola Superior do Minis-
tério Público (ESMP), a Associação Na-
cional dos Membros do Ministério Pú-
blico (Conamp), a Associação Paulista 
de Magistrados (Apamagis), a Associa-
ção dos Magistrados Brasileiros (AMB) 

e a Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo (Alesp).

Sobre suas administrações na pre-
sidência da APMP, Washington Barra ga-
rantiu, naquela ocasião: “As nossas metas 
de campanha foram cumpridas. A classe 
é testemunha”. E completou: “Agradeço 
aos nossos funcionários, de todos os de-
partamentos e de todo o Estado, pela de-
dicação extremada, pelo amor associati-
vo, pelo carinho no tratamento direcio-
nado aos associados. Sem essa equipe, 
não teríamos sucesso. Quero agradecer, 
e muito, aos associados, que confiaram 
em mim e nas minhas diretorias. Com a 
confiança com a qual fomos distinguidos, 
na administração desta que é a maior en-
tidade representativa da classe do Minis-
tério Público de todas as Américas. Nada 
se faz sozinho, tudo se faz em equipe”. 

Em seu discurso na cerimônia de posse da nova diretoria da APMP, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, Washington Barra frisou: ‘Nada se faz sozinho, tudo se faz em equipe’
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apmp lamenta perda do ex-presidente 
Washington epaminondas medeiros Barra

Procurador de Justiça, que presidiu a entidade por mais tempo (dez anos, em cinco gestões)

A diretoria da APMP lamentou, no 
dia 6 de agosto, o falecimento do 
procurador de Justiça Washington 

Epaminondas Medeiros Barra, que exer-
ceu o cargo de presidente da entidade 
de classe por mais tempo, num período 
total de dez anos - de 1994 a 1998 e de 
2006 a 2012. Em suas administrações, 
além de grande expansão da estrutura 
física e dos serviços e atendimentos ofe-
recidos aos associados, a APMP ganhou 
corpo como entidade representativa e 
protagonismo na luta institucional em 
âmbito estadual e nacional.

Foram adquiridas a Sede Social, no 
Largo São Francisco, a Sede de Presiden-
te Prudente e a Sede Litorânea, na Juréia 
do Norte. Além disso, foram construídos 
os novos chalés na Sede Campestre, em 
São Roque, e reformado o restaurante 
local. Dedicou especial atenção aos co-
legas aposentados, com a reformulação 
do plano de saúde, e promoveu amplo 
saneamento das finanças da Associação. 

Em seu primeiro mandato como 
presidente da entidade de classe, foi cria-
do o Conselho de Administração das Re-
giões, que, embora não tendo existên-

cia estatutária, possibilitou maior parti-
cipação dos colegas do Interior na con-
dução da APMP. 

Washington Medeiros Barra exer-
cia, neste ano, o cargo de secretário exe-
cutivo da Procuradoria de Justiça Cível no 
Ministério Público do Estado de São Pau-
lo (MPSP), tendo o colega José Luís Alicke 
como vice-secretário. Na mesma Procu-
radoria, em 2014, havia desempenhado 
a função de vice-secretário. Além disso, 
era membro nato do Órgão Especial do 
Colégio de Procuradores (leia na página 
11), integrou o Conselho Superior do Mi-
nistério Público (CSMP) e Banca Exami-
nadora de Concurso de Ingresso ao Mi-
nistério Público de São Paulo.

Também como presidente da 
APMP, Washington Barra representou 
os promotores e procuradores de Justi-
ça de São Paulo na Associação Nacional 
do Ministério Público (Conamp) e foi um 
dos fundadores da Previdência Associati-
va do Ministério Público (Jusprev), maior 
união formal de associações de carreiras 
jurídicas públicas e de auditoria fiscal do 
Brasil (leia na página 16). Por tudo isso, 
teve atuação marcante no MPSP. 

NOTA DE PESAR DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A Associação Paulista do Minis-
tério Público (APMP), entida-
de que representa Promoto-

res e Procuradores de Justiça da ativa 
e aposentados do Estado de São Pau-
lo, vem a público manifestar seu pe-
sar pelo falecimento do Procurador de 
Justiça WASHINGTON EPAMINONDAS 
MEDEIROS BARRA, que exerceu o cargo 
de presidente desta entidade de clas-
se por mais tempo, num período total 
de dez anos - entre 1994 e 1998 e en-
tre 2006 e 2012.

Seu falecimento causa comoção 
entre os membros do Ministério Público 
de São Paulo e de todo o país. Em suas 
administrações, além de grande expan-
são da estrutura física e dos serviços e 
atendimentos oferecidos aos associa-

dos, a APMP ganhou corpo como entidade 
representativa e protagonismo na luta ins-
titucional em âmbito estadual e nacional.

Washington Epaminondas Medei-
ros Barra exercia, neste ano, o cargo de Se-
cretário Executivo da Procuradoria de Jus-
tiça Cível no Ministério Público do Estado 
de São Paulo, onde, anteriormente, já ha-
via exercido a função de Vice-Secretário. 
Era Membro Nato do Órgão Especial do 
Colégio de Procuradores e integrou ainda 
o Conselho Superior do Ministério Públi-
co (CSMP) no Parquet paulista.

Como Presidente da APMP, teve 
atuação de destaque na Associação Na-
cional dos Membros do Ministério Público 
(Conamp) e foi, também, um dos fundado-
res da Previdência Associativa do Ministé-
rio Público (Jusprev). Nascido em São José 

do Rio Preto (SP), em 1946, ingressou 
no Ministério Público de São Paulo em 
1978, depois de ter sido Promotor de 
Justiça no Estado do Paraná. Tornou-se 
Procurador de Justiça em 1989.

Nós, da APMP, dirigentes e fun-
cionários, e todos os Promotores e 
Procuradores de Justiça de São Pau-
lo, da ativa e aposentados, guardare-
mos, sempre, a imagem de Washing-
ton Epaminondas Medeiros Barra como 
exemplo de administrador e de defen-
sor da instituição e dos direitos e prer-
rogativas da classe. A ele, nosso mais 
profundo respeito e reconhecimento. 

Diretoria da APMP

São Paulo, 6 de agosto de 2015

Em seu discurso na cerimônia de posse da nova diretoria da APMP, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, Washington Barra frisou: ‘Nada se faz sozinho, tudo se faz em equipe’
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Nas gestões de Barra, Associação ganhou corpo como entidade representativa
Além de grande expansão da estrutura física e dos serviços e atendimentos oferecidos aos associados, a APMP alcançou protagonismo institucional

Washington Epaminondas Me-
deiros Barra foi presidente 
da APMP por dez anos, em 

cinco mandatos – de 1994 a 1998 e de 
2006 a 2012. Nessas gestões, a Asso-
ciação ganhou corpo como entidade re-
presentativa e, além de grande expan-
são da estrutura 
física e dos servi-
ços e atendimen-
tos oferecidos 
aos associados, 
alcançou prota-
gonismo institu-
cional. Os perí-
odos de sua ad-
ministração tam-
bém foram mar-
cados pela aten-
ção especial com 
os aposentados, 
a reformulação 
total do plano de 
saúde oferecido 
aos associados e um rigoroso saneamen-
to nas finanças da entidade de classe. 

“Estou feliz porque entrego a di-
retoria da nossa Associação com saldo 
econômico e financeiro extremamen-

te positivo, com as finanças sanadas, 
com as sedes reformadas, com planos 
de saúde saudáveis”, afirmou Washing-
ton Barra, em março de 2013, duran-
te a posse solene da atual diretoria da 
APMP. “Também estou feliz porque, 
quando assumi, em 2006, conflitos in-

ternos gravitavam em algumas órbi-
tas, espalhando tentáculos de insegu-
rança em ambas as instâncias dessa 
respeitável instituição. Hoje, reina a 
pacificação. Mas nada se faz sozinho, 

tudo se faz em equipe”, ressaltou, na-
quela ocasião.

Washington Barra contribuiu 
decisivamente para a expansão da-
quela que, em suas próprias palavras, 
é “a maior entidade representativa da 
classe do Ministério Público de todas 

as Américas”. Em 
suas gestões como 
presidente da en-
tidade de classe 
paulista, foram 
adquiridas a Sede 
de Presidente Pru-
dente e a Sede Li-
torânea, na Juréia 
do Norte. Antiga 
aspiração da clas-
se, a sede praiana 
de São Sebastião é 
uma das mais fre-
quentadas. Tam-
bém foi adquiri-
da a Sede Social, 

no Largo São Francisco, Centro de São 
Paulo, que abriga um dos restaurantes e 
o auditório Francismar Lamenza.

Esse restaurante, aliás, foi rebati-
zado pela atual diretoria da APMP, em so-

A Sede Litorânea, na Juréia do Norte, foi adquirida em uma das gestões de Washington Barra na Associação Chalés que foram construídos na Sede Campestre
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Nas gestões de Barra, Associação ganhou corpo como entidade representativa
Além de grande expansão da estrutura física e dos serviços e atendimentos oferecidos aos associados, a APMP alcançou protagonismo institucional

lenidade com a presença de membros do 
Ministério Público de todo o país, como 
Espaço Washington Epaminondas Medei-
ros Barra. Além das novas sedes adqui-
ridas, foram construídos em suas admi-
nistrações os novos chalés na Sede Cam-
pestre, em São Roque, e reformado o res-
taurante local. Hoje, a APMP congrega 
mais de 2.700 associados e cerca de 200 
funcionários, com seis Sedes na capital e 

dez Sedes Regionais localizadas espalha-
das por todo o Estado. Houve, também, 
investimento na comunicação institucio-
nal (leia texto na página 8).

DEMOCRATIZAÇÃO – Washing-
ton Barra também foi um grande defen-
sor da democratização no Ministério Pú-
blico. Tanto na APMP como nos órgãos 
da Administração Superior, buscou me-
canismos mais efetivos de participação 

Inauguração do auditório na Sede Social, em 2008; restaurante foi batizado agora, pela diretoria da APMP, como Espaço Washington Epaminodas Medeiros Barra 

direta dos promotores e procuradores de 
Justiça no preenchimento dos cargos ele-
tivos. Sempre defendeu, por exemplo, a 
nomeação do candidato mais votado pela 
classe para o cargo de procurador-geral 
de Justiça, e manifestou-se publicamen-
te a esse respeito em diversas ocasiões.

Outra bandeira que empunhou 
foi a elegibilidade de promotor de Justi-
ça para o cargo de PGJ. Para isso, em sua 
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Outra das preocupações de Washing-
ton Barra como presidente da APMP 
foi o investimento na comunicação 
institucional. Ao ser reeleito e tomar 
posse para a segunda gestão, em ou-
tubro de 1996, criou a APMP Revis-
ta, que, em sua edição mais recente, 
de nº 59, homenageia em sua capa 
justamente o ex-presidente recém-
falecido. Washington Barra partici-
pou da coordenação editorial até a 
edição nº 56. A publicação abriu es-
paço para divulgação nacional dos 
textos jurídicos dos promotores e 
procuradores de Justiça paulistas 
e dinamizou a circulação de infor-
mações de interesse institucional. 
“Estamos certos de que, com o auxí-
lio e a contribuição de todos, a apmp 
Revista atingirá o seu objetivo maior, 
consistente na divulgação do gran-
de labor científico e intelectual dos 
membros da nossa Instituição e dos 
queridos amigos, divulgando as notí-
cias mais importantes que envolve-
rem interesses da classe e da Justi-
ça dessa Terra de Santa Cruz”, escre-
veu Washington Barra,  no Editorial 
da edição nº 41 da revista, publica-
da no início de 2007.

Para fortalecer a comunica-
ção, o procurador de Justiça sem-
pre buscava parceria e conciliação 
com outras entidades. Em fevereiro 
de 2010, como presidente da APMP, 

Investimento em comunicação

Associação Paulista do Ministério PúblicoAno XVIII - Nº 59 - Agosto/2015 

APMP Revista
WASHINGTON 
EPAMINONDAS 

MEDEIROS BARRA
1946 - 2015

Páginas 3 (Editorial) e 58

O MPSP E A INFÂNCIA E JUVENTUDE - Página 34 ENTREVISTA: JOSÉ RENATO NALINI - Página 17

firmou também, com a Procurado-
ria-Geral de Justiça (PGJ), um convê-
nio para publicação da revista jurídi-
ca Justitia, que passou a ser diagra-
mada e distribuída para os membros 
do Ministério Público paulista e para 
autoridades de todo o país pela en-
tidade de classe. A iniciativa de Wa-
shington Barra de investir em comu-
nicação teve continuidade na atual 
gestão da APMP, que reformulou e 
dinamizou a divulgação de notícias 
no site da entidade de classe, estru-
turou uma Assessoria de Imprensa 
e criou novos informativos, como o 
boletim mensal apmp em ação e a 
TV Web apmp news. Isso propiciou, 
por exemplo, a cobertura inédita de 
todas as sessões do Conselho de Es-
tudos e Políticas Institucionais (Co-
nepi), do Conselho Superior do Mi-
nistério Público (CSMP) e do Órgão 
Especial do Colégio de Procuradores. 
No CSMP, aliás, a APMP já propôs 
disponibilizar seus equipamentos e 
funcionários para fazerem a trans-
missão online, em tempo real, de to-
das as sessões. Dessa forma, a atu-
al diretoria dá continuidade ao ideal 
do ex-presidente Washington Barra 
de ampliar e dinamizar os meios de 
comunicação da entidade de classe, 
para difundir com mais velocidade e 
precisão as informações de interes-
se da classe.

terceira gestão como presidente da APMP, 
entrou com Ação Direta de Inconstitucionali-
dade (Adin) contra o artigo 10 da Lei Comple-
mentar 734/93, que estabelece regras para 
a eleição desse cargo. A Adin, infelizmente, 
foi julgada improcedente, mas a elegibilida-
de de promotor ao cargo de PGJ continuou 
a ser defendida pela APMP e, em julho de 
2015, foi aprovada em consulta feita a classe. 
O assunto está sendo analisado, agora, pelo 
Órgão Especial do Colégio de Procuradores, 
do qual Washington Barra era membro nato.

Já na APMP, logo em sua primeira 
gestão como presidente, foi criado o Conse-
lho de Administração das Regiões, que, em-
bora não tendo existência estatutária, pos-
sibilitou maior participação dos colegas do 
Interior na condução da entidade de classe. 
Esses ideais também foram levados por Wa-
shington Barra para a Associação Nacional 
do Ministério Público (Conamp), onde ga-
nhou destaque em sua atuação em defesa 
dos interesses e prerrogativas da classe (leia 
na página 16). E nortearam, também, sua 
participação como fundador da Previdên-
cia Associativa do Ministério Público (Jus-
prev), maior união formal de associações 
de carreiras jurídicas públicas e de audito-
ria fiscal do Brasil.

Por tudo isso, os colegas da APMP, 
dirigentes, associados e funcionários, e do 
Ministério Público de São Paulo e de todo 
o Brasil, da ativa e aposentados, vão guar-
dar, sempre, a imagem de Washington Epa-
minondas Medeiros Barra como exemplo 
de administrador e de defensor da institui-
ção e dos direitos e prerrogativas da classe.

Sede de Presidente Prudente, adquirida por Barra

APMP Revista 1: criada por Washington Barra Edição 59  da revista homenageia ex-presidente
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MANIFESTAÇÃO NA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CíVEL

A mim coube a honrosa incum-
bência de, em reunião ordinária 
da Procuradoria de Justiça Cível, 

prestar homenagem póstuma ao nosso 
inesquecível Secretário e amigo Wa-
shington Epaminondas Medeiros Barra. 
É uma tarefa difícil, quer pelos múlti-
plos atributos do homenageado, quer 
pelos laços de amizade que nos uniam e 
que tornam a lembrança de sua partida 
sempre dolorosa.

Muitas homenagens já lhe foram 
prestadas e tantas outras virão. Muito 
já foi dito sobre sua grandeza, sobre seu 
amor pelo Ministério Público e sobre-
tudo sobre a dimensão profundamente 
humana de seu caráter.

Muitos foram prestar-lhe as der-
radeiras homenagens e derramaram lá-
grimas quando de sua partida, unidos, 
independentemente do colorido políti-
co, por um sentimento de perda irrepa-
rável. Ao perceber essa comoção geral 
e sincera, procurei identificar qual seria 
a característica mais marcante; o que 
tornava Washington Barra tão especial 
e que fez com que praticamente toda 
a Instituição se curvasse enlutada ante 
sua irremediável ausência.

Washington Epaminondas Me-
deiros Barra era homem incomum e es-
pecial em diversos aspectos. Começan-
do pelo seu pomposo nome. Junção dos 
nomes do primeiro Presidente dos Esta-
dos Unidos e do General Grego constru-
tor da hegemonia de Tebas (e também 
de seu pai), garboso patronímico que já 
prenunciava seus grandes feitos.

De personalidade marcante, não 
há quem esqueça seu sorriso largo, sua 
gargalhada franca e prenunciadora de 
sua presença, o abraço forte e, por ve-
zes, o tapa nas costas que, sem escolher 
gênero, com frequência nos encami-
nhava ao fisioterapeuta.

De origem humilde, cedo ingres-
sou no Ministério Público e cedo apai-
xonou-se pela Instituição fazendo dela e 
do Direito, as razões de sua existência. 

Promotor de Justiça exemplar, 
destacou-se por sua atuação em prol 
da pessoa portadora de deficiência e 
na área de família. Procurador de Justi-
ça, entre outras atribuições integrou o 
Egrégio Conselho Superior do Ministé-

rio Público e o Colendo Órgão Especial 
do Colégio de Procuradores de Justiça.

Eleito pela classe, foi cinco vezes 
Presidente da Associação Paulista do 
Ministério Público, deixando indeléveis 
as marcas de sua passagem. Mas tudo 
isso já foi propalado inúmeras vezes e 
não foram estas as características que o 
tornaram tão especial. O Ministério Pú-
blico, felizmente, é Instituição pródiga 
em grandes e dedicados nomes, quali-
dade que Barra sempre fez questão de 
frisar com orgulho.

Não, não foram apenas essas as 
qualidades que o tornaram grande.

Antes, porém, de indicar qual se-
ria esse atributo mágico, especial, gos-
taria de contar uma breve história, que 
talvez muitos já conheçam: 

Diz a lenda que, certa feita, Franz 
Kafka encontrou uma menininha cho-
rando em um parque porque havia per-
dido sua boneca. Kafka se ofereceu para 
procurar a boneca e marcou encontro 
com a menina para o dia seguinte, no 
mesmo lugar. Incapaz de encontrar a 
boneca perdida, compôs uma carta em 
nome dela e leu para a garotinha, no dia 
seguinte e no lugar combinado: “Por fa-
vor, não chore por mim. Parti em uma 
viagem para conhecer o mundo. Vou 
escrever narrando minhas aventuras”.

A partir daquele dia e durante 
três semanas, Kafka entregou, religiosa-
mente, novas cartas à menina, narran-
do as peripécias da boneca pelo mundo. 
Ao final dessas três semanas, deu a ela 
uma nova boneca e uma última carta 
explicativa: ”Voltei diferente porque mi-
nhas viagens me transformaram”.

Nessa curta história podemos 
vislumbrar a qualidade que Franz Kafka 
compartilhava com nosso amigo Wa-
shington Barra: essa profunda sensibili-
dade para com o outro; essa capacidade 
quase infinita de perceber o sofrimento 
alheio e, mais que isso, colocar-se no 
lugar do outro e ao lado do outro em 
busca de solução conjunta para o pro-
blema apresentado. Essa qualidade que 
a ciência denomina de Empatia e que 
nos torna tão humanos, fazia de Wa-
shington Barra uma pessoa tão especial. 

Não há no Ministério Público 
quem não tenha para contar uma his-

tória de amor e de solidariedade huma-
na protagonizada pelo nosso querido 
amigo.  Barra caminhou ao nosso lado 
em momentos de alegria e dificulda-
de; emprestou seu apoio incondicional, 
quando tantos outros falharam; abra-
çou nossas causas e chorou nossas per-
das como se fossem suas; visitou, enfim 
o íntimo de cada um de nós. Por isso, 
amigos e colegas, quando partiu, levou 
consigo um bom pedaço de cada um, 
uma parte significativa de nossa história 
e dos nossos corações.

Esse o sentimento irreparável de 
ausência. Essa a origem da indizível co-
moção pela perda do, mais que amigo, 
pai, companheiro e irmão de todas as 
horas.

Mas a história de Kafka e de Bar-
ra, não terminou.

Muitos anos depois, já adulta, a 
menininha encontrou um último bilhete 
escondido em uma das dobras da bone-
ca presentada e que dizia: “Tudo o que 
você ama, você eventualmente perde-
rá, mas, no final, o amor retornará de 
uma forma diferente”.

Perdemos a presença do nosso 
querido amigo, mas não perdemos seu 
amor. De sua partida nasce um Ministé-
rio Público diferente, mais unido, mais 
humano, mais próximo do seu sonho. E 
a nós, instantes insignificantes de cons-
ciência, perdidos nesse minúsculo grão 
de poeira cósmica que vaga pela imen-
sidão do universo, resta a lembrança e 
honra de ter compartilhado sua amiza-
de e sua luz.

Da mesma forma que a criança 
que abraça a mãe encontra, nesse sim-
ples ato de afeto, o significado do infini-
to, pedimos que aceite nosso derradei-
ro abraço espiritual e rogamos a Deus 
que o receba em sua glória até que um 
dia possamos nos reencontrar na eter-
nidade. Memento homo quia pulvis es, 
et in pulverem reverteris. Mas a alma e 
o amor são eternos.

Obrigado, inesquecível e querido 
amigo, por tudo.

Eduardo Roberto Del-Campo
Promotor de Justiça
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Com Barra, entidade de classe empunhou
bandeira da elegibilidade de promotor à pgJ
Sob sua gestão, APMP entrou com Adin contra artigo da Lei 734/93, visando mudança nas regras

Foi com Washington Barra ocupan-
do sua presidência pela terceira 
vez, em 2007, que a APMP entrou 

com Ação Direta de Inconstitucionalida-
de (Adin) contra o artigo 10 da Lei Com-
plementar 734/93, que estabelece regras 
para eleição do procurador-geral de Jus-
tiça, visando à elegibilidade de promo-
tor de Justiça para este cargo. Apesar 
de, infelizmente, a Adin ter sido julgada 
improcedente, a bandeira assumida pela 
entidade de classe ganhou força e culmi-
nou, em julho de 2015, com a manifesta-
ção favorável da classe em consulta feita 
pela Procuradoria-Geral de Justiça atra-
vés de votação direta (o tema segue em 
debate no Órgão Especial do Colégio de 
Procuradores).

Em 2009, quando o então procu-
rador-geral de Justiça Fernando Grella 
Vieira enviou ao Órgão Especial para al-
teração da Lei Orgânica do MPSP neste 
sentido (e que sendo rejeitado por aquele 
colegiado), Washington Barra declarou, 
em notícia publicada pelo jornal O Esta-
do de S.Paulo no dia 20/02 daquele ano: 
“É uma antiga aspiração dos promotores. 
Nossa carreira é fechada. Um promotor 
com 10 anos de atuação está preparado 
para exercer cargo de direção. A iniciati-
va abre espaço para o debate de ideias”.

Nos anos seguintes, sempre com 
o apoio de Washington Barra, o compro-

NOTA DE PESAR - FALECIMENTO DO PROCURADOR DE JUSTIÇA 
WashingtOn epaminOndas medeirOs Barra

A Procuradoria-Geral de Justiça, 
consternada, lamenta o faleci-
mento do Doutor Washington 

Epaminondas Medeiros Barra ocorrido 
em 6 de agosto, na cidade de São Paulo.

O Doutor Washington Barra in-
tegrou o Ministério Público por mais de 
trinta e cinco anos, foi presidente da en-
tidade de classe por cinco vezes, sendo 
a sua última gestão entre 2010 e 2012. 
Era Membro nato do Órgão Especial do 

Colégio de Procuradores e foi membro do 
Conselho Superior do Ministério Público. 
Compôs banca examinadora de concurso 
de ingresso, foi um dos fundadores e o pri-
meiro presidente do Colégio de Instituido-
ras da JUSPREV (Previdência Associativa do 
Ministério Público e da Justiça Brasileira) 
e atualmente era secretário da Procura-
doria Cível e de Mandados de Segurança.

O Doutor Barra deixa um legado 
de atuação decisiva em favor do Minis-

tério Público brasileiro e de seu perfil 
constitucional.

A Procuradoria-Geral de Justiça 
e os Membros da Instituição se solidari-
zam com os familiares e com os demais 
colegas e amigos do estimado Procura-
dor de Justiça Washington Barra.

Márcio Fernando Elias Rosa 
Procurador-Geral de Justiça 

São Paulo, 6 de agosto de 2015

misso de envio de Projeto de Lei direta-
mente à Assembleia Legislativa do Es-
tado de São Paulo (Alesp), pleiteando a 
elegibilidade de promotor de Justiça ao 
cargo de procurador-geral, seria resga-
tado em campanhas posteriores de can-
didatos à PGJ, como, por exemplo, as de 
Marcio Sérgio Christino, em 2010, e de 
Felipe Locke Cavalcanti, em 2012 – que 
hoje são, respectivamente, o 1º vice-se-
cretário e o presidente da APMP.

Mais tarde, no início de 2014, uma 
das diretoras do Departamento de Previ-
dência APMP, Deborah Pierri, defendeu 
o direito de promotor de Justiça se can-
didatar ao cargo de PGJ em trabalho de 
sua autoria enviado ao Órgão Especial e 
posteriormente encaminhado ao Conse-
lho Superior do Ministério Público (CSMP). 
Washington Barra sempre defendeu, 
também, a nomeação do mais votado 
pela classe para ocupar o cargo de PGJ.

Marcio Sérgio Christino, atual 1º vice-presidente da APMP, e Washington Barra, em reunião da Conamp
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‘Barra vai ficar na memória coletiva dos 
membros do MP’, diz Luiz Antonio Marrey

Por antiguidade, ex-PGJ o substituiu como membro nato no Órgão Especial do Colégio de Procuradores

A reunião do dia 12 de agosto do 
Órgão Especial do Colégio de 
Procuradores foi marcada por 

diversas homenagens ao ex-presiden-
te da APMP, Washington Epaminondas 
Medeiros Barra. Além do procurador-
geral de Justiça, Márcio Fernando Elias 
Rosa, que preside aquele colegiado, vá-
rios procuradores de Justiça se manifes-
taram em reconhecimento à memória 
do colega recém-falecido. Entre eles, o 
ex-procurador-geral de Justiça, Luiz An-
tonio Guimarães Marrey, que, por cri-
tério de antiguidade na carreira, subs-
tituiu Washington Barra como membro 
nato no Órgão Especial.

“Eu conheci o Barra há mais de 
30 anos. Ao o longo desses anos ele foi 
presidente da Associação em cinco man-
datos, o que é um reconhecimento da 
carreira. Não é fácil ter este reconheci-
mento e este exercício”, afirmou Mar-
rey. “Durante este exercício, ele teve 
oportunidade de atender muita gente, 
de estar presente nos acontecimentos 
institucionais. O Barra era uma pessoa 
de grande coração, ele acompanhava os 
problemas dos colegas como presidente 
da APMP. E mesmo sem esta condição, 
num período que ele não esteve à fren-
te da diretoria”, acrescentou.

Segundo Luiz Antonio Marrey, 
Washington Barra sempre tinha “gran-
de abertura para conversar”. “Eu creio 
que a imagem que fica do Barra, a ima-
gem mais viva, é dando aquela garga-
lhada e sorrindo, ao encontrar um cole-
ga, brincando com as pessoas. Ao longo 
dessas três décadas, ele procurou fazer 
o melhor, na sua ótica, para o Ministé-
rio Público e para a Associação. Inde-
pendentemente das posições assumi-
das, acho que tem que ter esse nosso 
reconhecimento, daqueles que convi-
veram com ele”.

O ex-PGJ conta que visitou o cole-
ga no hospital e que, mesmo alguns dias 
antes de seu falecimento, continuava a 
se entusiasmar com os assuntos do Mi-
nistério Público. “O olho dele brilhava 
ao tratar destes temas”, garante Mar-

rey. “Portanto, creio que é uma obriga-
ção moral nossa estar fazendo este re-
conhecimento, de estar registrando a 
contribuição do Barra para  a memória 
da instituição, para a memória do tra-
balho e da associação”.

PREOCUPAÇÃO COM OS ASSO-
CiadOs – A atividade associativa tam-
bém foi destacada por Marrey: “O Bar-
ra foi quem obteve a Sede Litorânea, 
quem comprou também a Sede do Lar-
go de São Francisco, reformou os chalés 
da sede de São Roque, enfim, ele tinha 
uma preocupação com os serviços, com 
o atendimento aos associados. Esta era 

a vida dele, sempre foi atender os cole-
gas, resolver os seus problemas, estar 
atento às suas preocupações”.

E completou: “Nós lamentamos 
a sua partida muito antes do tempo. 
Nós sabemos que infelizmente a mor-
te é o destino de todos, mas, quando 
uma pessoa vai prematuramente, ain-
da nas forças e no entusiasmo de estar 
contribuindo, todos nós registramos 
este sentimento de uma maneira muito 
viva. O Barra vai ficar na memória cole-
tiva dos membros do Ministério Públi-
co que conviveram com ele nas últimas 
três décadas”.

Washington Barra (ao centro) durante reunião do Órgão Especial, colegiado no qual era membro nato
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depOimentOs

“Desnecessário dizer a impor-
tância institucional e pessoal do nos-
so estimado colega Washington Bar-
ra, que ocupou diversos cargos na 
administração do Ministério Público, 
se destacou na atividade fim, como 
poucos, e exerceu cinco mandatos 
na presidência da entidade de clas-
se. Toda homenagem a ele é devida. 
Todos nós temos simpatia e afeição 
pelo Barra, por tudo que ele e que a 
memória dele representam. O Barra 
era um homem que gostava das pes-
soas, de se relacionar com as pessoas, 
de praticar a alteridade, de se colo-
car no lugar do outro. Era um homem 
correto e um promotor destacado e 
dedicado. Eu agrego um outro dado 
importante na trajetória excepcional 
do Barra: a Jusprev, a preocupação 
com as novas gerações. A criação do 
Fundo de Emergência, a preocupa-
ção com os que estão na instituição, 
com os que estiveram na instituição, 
os inativos, o departamento de aten-
ção aos inativos, e a preocupação 
viva com as futuras gerações, como 
a questão previdência, os planos de 
saúde. O Barra tem essa característi-
ca: um grande gestor, uma grande li-
derança política e uma figura huma-
na notável.” – márcio Fernando elias 
Rosa, procurador-geral de Justiça e 
presidente do Csmp

“Também gostaria inicialmente 
de aderir às manifestações em rela-
ção ao Doutor Barra. Ele fazia parte 
da nossa paisagem ministerial. É difícil 
compreender um pouco a nossa tra-
jetória sem a sua presença. Washing-
ton Barra evidentemente vai deixar 
saudades, todas as homenagens são 
bem vindas.” – paulo afonso garrido 
de Paula, corregedor-geral do MPSP 
e membro do Csmp

“Quero aderir às homenagens 
prestadas ao Barra, justas homena-
gens. E lembrar que foi na gestão dele 
que nós adquirimos os dois espaços 

da nossa Associação, refeitório e tam-
bém o auditório. E teve uma grande 
dedicação ao Ministério Público, como 
procurador de Justiça e como promo-
tor. ‘Morava’ no gabinete. Sábado, 
domingo, feriado, ele estava presen-
te para fazer os pareceres com todo 
o cuidado.” – Álvaro Augusto Fonse-
ca de Arruda, conselheiro do CSMP

“É interessante que eu e o Bar-
ra poucas vezes estivemos no mesmo 

‘colo’ político, mas havia um profundo 
respeito e carinho que a gente nutria 
um pelo outro, até pelo amor à ins-
tituição que a gente tinha. Nós éra-
mos grandes amigos por causa disto: 
a afeição pelo Ministério Público pas-
sava por cima de como a gente via a 
instituição.” – José Oswaldo molinei-
ro, conselheiro do CSMP

“Com relação ao nosso colega 
Washington Barra, todos já menciona-

Nome de Washington Barra é proposto para o auditório do CSMP
Sugestão de Motauri Ciocchetti de Souza ganhou apoio de José Oswaldo Molineiro e da APMP

Durante a reunião do Conselho 
Superior do Ministério Públi-
co (CSMP) de 11 de agosto, o 

secretário Motauri Ciocchetti de Sou-
za propôs que o nome do procurador 
de Justiça Washington Epaminondas 
Medeiros Barra, recém-falecido, seja 
dado ao auditório daquele colegiado. 
A proposta ganhou o apoio do con-
selheiro José Oswaldo Molineiro e da 
diretoria da APMP, que batizou o res-
taurante de sua Sede Social, no Largo 

São Francisco, com o nome de seu ex-
presidente.

Além de dirigir a entidade de clas-
se por dez anos, em cinco gestões, Wa-
shington Barra, em sua trajetória no Mi-
nistério Público do Estado de São Paulo 
(MPSP), integrou o Conselho Superior na 
década de 1990 e era, também, Mem-
bro Nato do Órgão Especial do Colégio 
de Procuradores.

“Gostaria de propor que ao audi-
tório deste Conselho seja dado o nome 

Washington Barra (3º a partir da esquerda) na solenidade de posse dos membros do CSMP, em 2014

Fo
to

: R
od

rig
o 

Cr
av

o/
AP

M
P

apmp extra - agosto 201512



ram a importância institucional dele, 
todas as homenagens já foram feitas, 
então eu queria deixar aqui apenas 
um agradecimento. Meu muito obri-
gado ao Barra por tudo o que ele fez, 
aqui, por todos nós.” – maria apareci-
da Berti Cunha, conselheira do CSMP

“Não poderia deixar de fazer 
um registro pela imensa tristeza de 
todos pelo falecimento do nosso co-
lega Barra, uma pessoa tão generosa 

no trato pessoal com todos. Quando 
exerceu a presidência da Associação, 
independentemente de qualquer po-
sição política dentro da instituição, 
ele sempre tratou todos com mui-
ta atenção e com muito carinho.” – 
Martha Toledo Machado, conselhei-
ra do Csmp

“Gostaria de renovar os votos 
de sentimentos pelo nosso querido 
Washington Epaminondas Medeiros 

Barra.” – Paulo Sérgio de Oliveira e 
Costa, conselheiro do CSMP

“Com relação ao Doutor Barra, 
eu gostaria de ressaltar que ele seja o 
último ou um dos últimos a ter relação 
tanto com as velhas gerações quanto 
com as novas gerações do Ministério 
Público. Talvez ninguém como ele co-
nhecesse tanto os membros da nossa 
instituição.” – Sérgio Neves Coelho, 
conselheiro do Csmp

Nome de Washington Barra é proposto para o auditório do CSMP
Sugestão de Motauri Ciocchetti de Souza ganhou apoio de José Oswaldo Molineiro e da APMP

de Washington Epami-
nondas Medeiros Bar-
ra. É o único auditório 
que não tem um nome 
e acho que o colega me-
receria essa homena-
gem. Não sei qual é o 
encaminhamento, em 
termos administrativos, 
mas é uma proposta que 
eu queria apresentar”, 
disse Motauri Ciocchetti 
de Souza, durante a reu-
nião do CSMP.

A proposta teve 
apoio do conselheiro 
José Oswaldo Molinei-
ro: “Embora entenda 
que o Dr.Barra tenha 
tido uma atuação for-
te mais na área asso-
ciativa, é evidente que 
se mistura muito com a instituição. Por 
isso, me agrada muito essa ideia”.

Sobre a proposta do secretário 
do CSMP, o procurador-geral de Justiça, 
Márcio Fernando Elias Rosa, que pre-
side aquele colegiado, ponderou que 
“todas as homenagens são devidas, 
muito embora a identidade e a traje-
tória funcional do Dr. Barra esteja me-
nos relacionada às atividades do Conse-
lho do que à própria entidade de clas-
se”. E prosseguiu: “O encaminhamento 
que desejo fazer é o de batizar o andar 

em que se acha instalada a Associação 
Paulista do Ministério Público [no pré-
dio do MPSP, na Rua Riachuelo, Cen-
tro de São Paulo] com o nome de Wa-
shington Epaminondas Medeiros Bar-
ra. Acho que ele encarna essa lideran-
ça institucional importante e era este 
o encaminhamento que eu pretendia 
fazer ao Órgão Especial”. Ainda assim, 
o PGJ elogiou a ideia de Motauri Cioc-
chetti de Souza.

vOtO de pesar - Além de apro-
varem por unanimidade Voto de Pesar 

pelo falecimento do ex-presidente da 
APMP, os conselheiros do CSMP fize-
ram, durante a reunião do colegiado 
de 11 de agosto, manifestações de re-
conhecimento à sua atuação no MPSP 
(leia nas margens destas páginas). 

A diretoria da APMP também 
apoiou a sugestão de Motauri Cioc-
chetti de Souza e, além disso, batizou 
o restaurante da Sede Social, no Lar-
go São Francisco, como Espaço Wa-
shington Epaminondas Medeiros Bar-
ra (leia na página 6).

Além de aprovarem Voto de Pesar, conselheiros fizeram manifestações de reconhecimento à Washington Barra
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as viCissitUdes dO Barra

Em muitas das suas manifestações 
processuais e até mesmo como 
candidato ou presidente da  As-

sociação  Paulista  do  Ministério  Públi-
co, você  encaixava  algumas  palavras  
que  faziam  parte  do  seu  refrão.  Uma 
delas era vicissitude. Outra, idiossin-
crasia. Ambas você pronunciava pau-
sadamente, dando o ritmo adequado e 
conveniente para o ambiente. 

Mas, vicissitude, com o signifi-
cado de mudança, sequência de coisas 
que se sucedem, as variações da pró-
pria vida, a eventualidade, a imprevisi-
bilidade, parece ser a mais apropriada 
para interpretar sua preocu-
pação com o tempo que cor-
ria de forma intermitente e  
apressava cada vez mais sua 
retirada compulsória do seu 
único mundo.

Os ventos, num repen-
te, mudaram.   As águas ainda 
não se fazem tranquilas e a 
maré que vem pela frente não 
é recomendável para viajar. A 
prudência recomenda seguir 
um novo caminho, com os atalhos per-
tinentes, sem descuidar de iluminar a 
zona de penumbra. 

Assim, vou pegar carona com 
as ventoinhas em busca de um por-
to seguro. Escrever nestas condições 
não é fácil, dá-se a impressão de estar 
juntando os cacos, mas as lembranças 
não podem ser massacradas, apesar da 
simplicidade do conselho de Neruda: 
você começa com a letra maiúscula e 
termina com um ponto final. No meio, 
coloca as ideias.

Ainda não consegui provar do 
amargo fruto que a vida colheu no 
tempo impróprio. Falava-se em semear 

com abundância no terreno fértil que 
você preparou e, num repente, como 
um vendaval que a tudo arrasta, os so-
nhos esfarelaram-se como escritos an-
tigos, levando consigo toda esperança 
depositada no celeiro de sua vida.

Desligou, abruptamente, o fio 
terra da terra. Mal deu tempo para 
o mundo parar para a gente descer e 
avaliar os escombros. A borrasca ar-
rancou você de nós e o levou como 
um refém ou talvez ume remita para o 
alto da montanha. E aí eu me preocu-
po porque você não sabe viver só.  A 
vida para você é conviver com pessoas, 

falar com elas, comungá-las.   Estan-
dardizá-las, de modo algum. Respeito 
absoluto ao pensamento alheio, que 
você, sorrateiramente, articulava em 
nova embalagem e o entregava como 
se fosse um artigo prêt-à-porter, do 
gosto do consumidor.

Jamais elaborou projetos de 
utopias e quimeras e sempre debateu 
ideias e nunca pessoas, com quem des-
trinchava os mais complexos quebra-
cabeças.

Avesso também ao pensamento 
pronto e engatilhado. Como um artista, 
modelava-o de acordo com a argumen-
tação que alimentava o assunto e dava 

à luz ideologias escondidas num mun-
do repleto de entidades encantadas.  
Você tinha razão quando dizia que as 
respostas são mais interessantes que 
as perguntas e, como bom discípulo, 
recitou o texto que lhe cabia no enredo 
da vida. Amigo de cálice transbordan-
te, coração contrito e alma em festa.

Conseguiu ganhar a confiança 
dos colegas e praticou a amizade com 
todos os seus excessos.  Fazia ver que 
companheiro é aquele com  quem  
pode atrever-se  a  compartilhar  os  
segredos  do  coração,  como  já  pro-
clamava Santo Agostinho. 

Sua risada escancara-
da de prazer ao se encontrar 
com os amigos anunciava sua 
chegada. Com todos os arrou-
bos, alardeou para os quatro 
ventos o amor pelo Ministério 
Público e fez dele um acólito 
perfeito, ninho onde acalen-
tou seus sonhos. 

Daí que seu nome 
sempre foi homologado pelos 
colegas, com endossos suces-

sivos à frente da APMP.
Alegria, sabedoria e nobreza, 

dentre tantos outros predicados que 
ornamentaram você, fizeram com que 
entregasse um legado de verdade e co-
ragem para a Instituição. 

Resta dizer que valeu, Barra.  Va-
leu a vida que continha uma pessoa ma-
ravilhosa como você e cedeu tamanho 
latifúndio, em que invadi como verda-
deiro posseiro e finquei minha tenda. E 
aqui ficarei. Eternamente grato. 

Do amigo,
Eudes Quintino de Oliveira  Júnior
Promotor de Justiça aposentado

Nosso Barrinha: da garga-
lhada exuberante que evi-
denciava sua presença; dos 

abraços fartos que desmanchavam 
cabelos; culto e de espírito públi-
co como poucos, dedicou a vida e 
a alma ao Ministério Público; de 
muitos e muitos amigos, mas prin-

cipalmente Promotores e Procuradores 
de Justiça, os quais adotou como sua 
família do coração; não media tempo 
nem esforços para elaborar a melhor 
manifestação ministerial nos feitos em 
que tinha atribuição; abraçava os pro-
blemas dos promotores como sendo 
seus próprios; elevada sensibilidade 

social, mas principalmente bonda-
de na alma que, muito embora au-
sente há poucos dias, já deixa um 
rastro de dolorosa saudade... Meu 
amor para sempre!

Ana Maria de Castro Garms
Promotora de Justiça

‘Alegria, sabedoria e nobreza, 
dentre tantos outros predicados
que ornamentaram você, fizeram
com que entregasse um legado
de verdade e coragem ao MP’ 
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Conepi destaca atuação de Washington Barra
no MPSP e papel como dirigente associativo 
Membros do colegiado elogiaram papel exemplar do homenageado em defesa da instituição

O Conselho de Estudos e Políticas 
Institucionais (Conepi) aprovou, 
em reunião extraordinária re-

alizada no dia 14 de agosto, votos de 
pesar pelos falecimentos do Procura-
dor de Justiça Washington Epaminon-
das Medeiros Barra. Na reunião, o pro-
curador-geral de Justiça e presidente 
daquele colegiado, Márcio Fernando 
Elias Rosa, destacou o papel exemplar 
do homenageado durante sua carrei-
ra no Ministério Público do Estado de 
São Paulo.

Washington Barra, falecido no 
dia 6 de agosto, integrou o MPSP por 
mais de 35 anos. Era o secretário exe-
cutivo da Procuradoria de Justiça Cível 
e de Mandados de Segurança e mem-
bro nato do Órgão Especial do Colégio 
de Procuradores de Justiça. Foi presi-
dente da APMP por cinco mandatos, 
tendo sua última gestão se encerra-
do em 2012.

Também foi membro do Conselho 
Superior do Ministério Público (CSMP) 
e compôs banca examinadora de Con-
curso de Ingresso. Além disso, foi um 
dos fundadores e o primeiro Presiden-
te do Colégio de Instituidoras da Pre-
vidência Associativa do Ministério Pú-
blico e da Justiça Brasileira (Jusprev), 

deixando seu nome escrito na história 
do MP brasileiro.

Os votos de pesar foram aprovados 
pelos promotores de Justiça conselheiros 
do Conepi presentes à reunião extraordi-
nária: Anna Trotta Yaryd, Celeste Leite dos 
Santos, Jairo Edward De Luca, Juliano Au-
gusto Dessimoni Vicente, Luciano Gomes 

de Queiroz Coutinho (diretor de Esportes 
da APMP), Nilton Belli Filho, Rafael Abuja-
mra (diretor de Esportes da APMP), Robi-
nete Le Fosse, Silvio de Cillo Leite Loubeh, 
Tiago de Toledo Rodrigues (2º secretário 
da APMP), Tomás Busnardo Ramadan, Val-
cir Paulo Kobori e Valdir Vieira Rezende, 
e pelo PGJ Márcio Elias Rosa.

FOi lendáriO prOmOtOr dO ministériO púBliCO

Guilherme Magalhães*

Durante os cinco mandatos em 
que foi presidente da APMP 
(Associação Paulista do Minis-

tério Público), Washington Epaminon-
das Medeiros Barra – o Barra, como era 
conhecido– fez jus à fama de “lenda” 
da instituição. “O problema do colega 
era o problema dele”, conta o amigo e 
também promotor Roberto Livianu. A 
associação, espécie de sindicato da ca-
tegoria, demandou de Barra viagens e 
diálogos com a classe. Tratava de ques-
tões como remuneração, plano de saú-
de e colônia de férias.

Solteiro e filho único, dedicou a 
vida ao Ministério Público, no qual in-
gressou em 1978, aos 32 anos. Formou-
se cinco anos antes, na FMU (Faculdades 
Metropolitanas Unidas). Foi ainda promo-
tor no Paraná, onde cultivou grande ami-
zade com a promotora Maria Tereza Uille 
Gomes, a quem considerava uma irmã.

Filho único de um delegado e de 
uma costureira em São José do Rio Pre-
to (a 438 km da capital paulista), herdou 
do pai o gosto pela Justiça.

Especialista na área cível, traba-
lhou na aplicação da lei do pezinho, que 
tornou o exame obrigatório em recém-
nascidos a partir dos anos 90.

Momentos antes de entrar em 
coma induzido, lia as plataformas dos 
candidatos a procurador-geral da Re-
pública, cuja eleição ocorreu na se-
mana passada, lembra Livianu.

Nas horas vagas, adorava ou-
vir clássicos de Nelson Gonçalves e 
Jamelão.

Morreu no dia 6, aos 68, de 
câncer. Solteiro, não deixa filhos, mas 
deixa órfã a família do Ministério Pú-
blico brasileiro.

(*Texto publicado pelo jornal Folha de S.Paulo 
no dia 10/08/2015)

Em reunião do Conepi, colegas lembraram os 35 ano de carreira de Washington Barra no MP paulista
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Washington Barra dedicou a vida ao Ministério Público
É sempre uma alegria realçar as qua-

lidades que marcam a alma de al-
guém, principalmente quando se 

trata de um líder que trabalhou para me-
lhorar o serviço público em benefício do 
público. Washington Barra destacou-se 
na história do Ministério Público de São 
Paulo porque moveu a instituição para 
sedimentar sua autonomia e defendeu 
ardorosamente a independência de cada 
um de seus membros em benefício da 
sociedade.

Coragem, devoção, lealdade e per-
sistência são marcas virtuosas da per-
sonalidade deste grande procurador de 
Justiça que presidiu a Associação Paulis-
ta do Ministério Público por cinco man-
datos, de modo inédito. Não é apenas o 
seu carisma que explica esse fato raro, 
mas sobretudo seu pioneirismo, sua ge-
nerosidade e seu acolhimento. Por tudo 
o que ele fez, por sua luta persistente e 
pelos riscos que correu em nome de um 
ideal, não é somente o Ministério Público 
paulista que está de luto por Washington 
Barra, lamentando sua ausência há sete 
dias, mas o Ministério Público brasileiro.

Nascido no interior de São Paulo, 
em São José do Rio Preto, Washington 
Epaminondas Medeiros Barra foi mem-
bro do Ministério Público por 36 anos e 
faleceu aos 68 anos de idade. As lições 
que aprendeu com a mãe, Anita, e com 
o pai, Epaminondas, delegado de polícia, 
moldaram seu caráter, como ele sempre 
gostava de lembrar ao enfatizar a impor-
tância da lealdade: nunca se abandona 
um amigo, por mais difícil que seja a jor-
nada. Riscos são inevitáveis.

Ele deixou órfã a família do Minis-
tério Público, de quem sempre foi ami-
go. Gostamos de lembrar dele como um 
timoneiro seguro do caminho a seguir, 
entusiasmado com o ideário a defender, 
abraçado a valores altaneiros. Ele conquis-
tava lealdade porque não defendia uma 
pauta pessoal, mas o interesse público.

O sentimento geral entre os co-
legas é de grande tristeza pela perda de 
Barra, cuja forte presença no Ministério 
Público de São Paulo sempre o notabi-
lizou como um dos promotores de Jus-
tiça mais carismáticos que já se conhe-
ceu. Não fugia da luta, não esmorecia ao 
primeiro obstáculo, tinha fôlego para as 
longas distâncias, não se deixava seduzir 

pelas tentações do poder e não perdia o 
norte a seguir.

Sua vida é um exemplo de digni-
dade para os jovens, sobretudo pela de-
terminação em fazer uma carreira honra-
da em prol do bem público, mesmo com 
as dificuldades de quem à época residia 
no interior. Influenciado pelo pai, Barra 
decidiu estudar Direito e se formou aos 
27 anos na primeira turma da FMU, co-
lando grau em 1973. Iniciou sua carreira 
como advogada na área de seguros, mas 
logo compreendeu que sua vocação era 
servir ao público e tornou-se promotor 
de Justiça no estado do Paraná.

Em 1978, ingressou no Ministério 
Público de São Paulo, tendo sido promo-
tor de Justiça substituto na circunscrição 
de Santo André. Foi promotor de Justiça 
em Palmeira D’Oeste, auxiliar em Santos 
e na Vila Maria.

Em São Paulo, especializou-se, 
atuando como curador de Família e Su-
cessões na capital. Seu notável trabalho 
passou a ser referência nessa matéria, 
tendo diversos artigos publicados. Mais 
tarde, coordenou o Centro de Apoio Ope-
racional de Família, Cível, Idoso e Pessoa 
com Deficiência, tendo se dedicado in-
tensamente à aplicação concreta da lei 
que obrigava a realização do exame do 
pezinho nos neonatais.

Integrou banca de concurso, con-
selho superior e o Órgão Especial do Co-
légio de Procuradores de Justiça, com 
intensa e cotidiana participação na vida 
política institucional.

O período de liderança associa-
tiva, quando assumiu a presidência da 
Associação Paulista do Ministério Pú-
blico (APMP) por cinco mandatos (1994-
1996, 1996-1998, 2006-2008, 2008-2010 
e 2010-2012) foi especialmente notável, 
não só porque foi um dos que mais man-
datos cumpriu como presidente de as-
sociação do MP em todo o Brasil, eleito 
pela classe, mas sobretudo pela pauta 
que defendeu e pelo modo de sua atu-
ação, tendo participado em Brasília da 
luta contra a PEC 37.

Na APMP, distinguia-se pela genti-
leza no gesto e pela sinceridade nos pro-
pósitos. Sempre acolheu com carinho os 
colegas: o problema do colega passava a 
ser problema de Barra, sempre dedicado 
e buscando auxiliar e resolver.

Barra acompanhava com grande 
interesse o amadurecimento do regime 
democrático, sobretudo na área jurídica, 
estudando sempre a doutrina e a juris-
prudência. Inovador e pioneiro, estava 
conectado com a mudança social, que 
exige a constante atualização dos mem-
bros do Ministério Público e reflexão so-
bre temas sensíveis.

Organizou, para isso, eventos e se-
minários jurídicos sobre temas relevan-
tes para a sociedade, sendo um grande e 
dedicado anfitrião. Apoiou com entusias-
mo e empenho as reuniões dos Grupos 
de Estudos do Ministério Público paulis-
ta, tradicional espaço democrático para 
análise da atuação institucional, onde 
surgiram ideias pioneiras e inovadoras 
como a da proteção de interesses difu-
sos e coletivos pela ação civil pública.

Fiel ao ideário de participação de-
mocrática e de defesa da liberdade de as-
sociação e de reunião, essencial em toda 
democracia, Barra participou ativamen-
te das jornadas associativas em Brasília, 

“Ninguém é mais ou menos que ninguém, somos todos iguais e  apenas 
um pedacinho daquilo que Deus nos permite ser.
Obrigado pela amizade e  fraternidade.” Barra, Washington
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Washington Barra dedicou a vida ao Ministério Público

como integrante do Conselho Deliberati-
vo da Conamp (Associação Nacional do 
MP), sendo conhecido por sua combati-
vidade, energia, espírito agregador, dis-
posição e amor infinito e incondicional 
pelo Ministério Público.

Visionário, sentindo o impacto 
profundo da reforma previdenciária so-
bre o Ministério Público, foi um dos prin-
cipais entusiastas e cofundador da Jus-
prev, entidade associativa de previdên-
cia privada que congrega mais de 56 as-
sociações de carreiras jurídicas públicas 
do país. Barra foi o primeiro presidente 
do Colégio de Instituidoras da entidade 
(2007-2012).

Gostava de futebol — era palmei-
rense — e, na música, admirava Nelson 
Gonçalves e Jamelão, especialmente quan-
do este interpretava Lupicínio Rodrigues. 
Apreciava a boa comida, sobretudo por-
que enseja uma boa conversa, e sempre 
exaltava São Paulo e a gente brasileira.

Deixou a presidência da APMP em 
2012 e colaborou com extrema genero-

sidade na transição para a nova diretoria 
executiva que assumia, dedicando horas 
e horas na transmissão de preciosas in-
formações, essenciais para o bem-estar 
dos associados e para evitar solução de 
continuidade na gestão da associação.

Nos últimos anos da carreira, de-
dicou-se à gestão da Procuradoria de Jus-
tiça Cível e à atuação em processos com-
plexos. Alinhavava pessoalmente cada ar-
gumento do parecer ou do recurso para 
o STJ ou para o STF, acompanhando aten-
tamente a jurisprudência e sempre cul-
tivava o sentido crítico de quem se inte-
ressa por uma justiça mais ágil.

As reuniões mensais da Procura-
doria de Justiça Cível que presidia eram 
sempre muito animadas e energizadas 
por seu entusiasmo pelo trabalho de-
senvolvido nas ações judiciais, pelas te-
ses vitoriosas, pela possibilidade de êxi-
to em um novo recurso e infalivelmen-
te contaminadas pelo seu bom humor, o 
mesmo de quando ingressou na carrei-
ra, como se tivesse sido no dia anterior.

Nos seus últimos dias de vida, hos-
pitalizado, recebeu a visita solidária e ca-
lorosa de centenas de colegas de traba-
lho, verdadeiros amigos. Mesmo doente, 
preservou a gentileza, o bom humor e a 
alegria que sempre marcaram sua vida. 
Não chamava a atenção para si. Impor-
tava-se com as pessoas: queria saber o 
que estava acontecendo na vida de cada 
um e o que se passava lá fora. Sempre 
perguntava por alguém da família do vi-
sitante ou confortava outrem com uma 
mensagem de esperança. Ensinou-nos o 
valor dos laços que nos unem.

Alardeava seu irrestrito amor ao 
Ministério Público, sempre destacando 
sua importância para a sociedade brasi-
leira. Lia, poucas horas antes de ser seda-
do, as propostas dos postulantes à Pro-
curadoria-Geral da República e mostra-
va-se preocupado com o país. Dizia no 
hospital que se sentia “muito feliz” com 
o carinho das visitas e mensagens rece-
bidas. Mesmo adoentado, não abando-
nou seu trabalho na instituição, tendo fa-
lecido como membro em plena ativida-
de funcional, razão pela qual devotamos 
nosso eterno reconhecimento e gratidão. 

Washington Barra tinha grande-
za de espírito. Vamos sentir sua falta. Ele 
deixa um legado de força, dignidade e 

persistência, de amor infinito ao Minis-
tério Público, de dedicação extrema ao 
aperfeiçoamento e à evolução da insti-
tuição, de busca pela agregação dos co-
legas, os quais considerava sua família. 
Isso explica o sentimento de comoção, 
consternação, perda e tristeza que aco-
mete a todos. Mesmo os que não foram 
seus amigos íntimos sentem a perda do 
grande líder, que exaltava o trabalho do 
Ministério Público por sua importância 
para a defesa de direitos fundamentais 
e do regime democrático.

O Ministério Público brasileiro e 
nossa sociedade estão mesmo de luto, 
pois perderam um defensor ardoroso, 
dedicado e generoso. Contudo, amigo 
Barra, a dimensão do mundo espiritual 
está em festa ao recebê-lo. Que Deus o 
abençoe sempre.

***
Ana Maria de Castro Garms, 

promotora de Justiça Cível – Fundações

Eduardo Roberto Alcântara Del-Campo, 
promotor de Justiça da Infância e Juventude

Felipe Locke Cavalcanti, 
procurador de Justiça e presidente  

da  Associação Paulista do Ministério Público

Henrique Nelson Calandra, 
ex-presidente da Associação  Paulista 

dos  Magistrados e da Associação 
dos  Magistrados do Brasil

José Luís Alicke, 
procurador de Justiça

Márcio Fernando Elias Rosa, 
procurador-geral de Justiça

Maria Tereza Uille Gomes, 
procuradora de Justiça do MP-PR

Norma Cavalcanti, 
promotora de Justiça e presidente da Conamp 
(Associação Nacional dos Membros do MP)

Raquel Dodge, 
suprocuradora-geral da República do MPF

Roberto Livianu, 
promotor de Justiça e presidente do  Movimento 

do Ministério Público  Democrático
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“Ninguém é mais ou menos que ninguém, somos todos iguais e  apenas 
um pedacinho daquilo que Deus nos permite ser.
Obrigado pela amizade e  fraternidade.” Barra, Washington
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Washington Barra teve atuação de destaque na Conamp, 
na capital federal, e foi um dos fundadores da Jusprev

No período de dez anos em que pre-
sidiu a APMP, Washington Epami-
nondas Medeiros Barra também 

teve atuação de destaque em âmbito na-
cional. Seu trabalho institucional em Bra-
sília, na Associação Nacional do Ministé-
rio Público (Conamp), foi decisivo na de-
fesa dos interesses e das prerrogativas da 
classe. E o cuidado com os colegas promo-
tores e procuradores de Justiça de todo 
o país, da ativa e aposentados, ultrapas-
sou as fronteiras de São Paulo: foi um dos 
fundadores da Previdência Associativa do 
Ministério Público (Jusprev), maior união 
formal de associações de carreiras jurídi-
cas públicas e de auditoria fiscal do Brasil.

“Em 2007, juntamente com a As-
sociação Paranaense do Ministério Públi-
co, então presidida pela colega Maria Te-
reza Uille Gomes, com a Apamagis [Asso-
ciação Paulista de Magistrados], presidi-

Trabalho institucional do ex-presidente da APMP ultrapassou as fronteiras de São Paulo e deixou legado de conquistas e benefícios para colegas de todo o país

JUsprev hOmenageia WashingtOn epaminOndas medeirOs Barra

Barra foi um dos mais desta-
cados líderes classistas, elei-
to para exercer a Presidência 

da Associação Paulista do Ministé-
rio Público, por cinco mandatos, e 
que deixou enorme legado de rea-
lizações em prol do Ministério Pú-
blico Brasileiro. 

A sua maneira alegre e gene-
rosa de acolher as pessoas, cuidar e 
proteger, seja na defesa do exercí-
cio funcional independente, seja na 
concretização de parcerias para ga-
rantir planos de saúde e previdên-
cia notabilizaram Barra como um 
dos principais idealizadores da JUS-
PREV, Previdência Associativa cria-
da em 2007.

A visão de longo prazo do ex-
Presidente Barra e o apoio decisivo da 
Associação Paulista do Ministério Pú-
blico para a criação da JUSPREV foram 
essenciais para deflagrar a criação da 
entidade,  atualmente considerada a 
maior rede associativa de carreiras ju-
rídicas públicas do Brasil, com 56 As-
sociações, e um dos maiores fundos 
de previdência da espécie no Brasil.

A JUSPREV, maior união de for-
ças associativas no Brasil, confere a 
Washington Epaminondas Medeiros 
Barra, ex-Presidente do Colégio de As-
sociações Instituidoras, esta singela e 
justa homenagem de eterno agradeci-
mento, por ter sido Vossa Excelência, 
um dos principais líderes nacionais que 

capitanearam a criação da entidade cuja 
missão é garantir planos de previdência 
de longo prazo para Membros e Fami-
liares do Ministério Público Brasileiro.

O Plano de Previdência é uma 
das maiores preocupações classistas 
de longo prazo, cujas sementes já es-
tão germinando na JUSPREV, porque 
alguém no passado preocupou-se em 
lançá-las. 

Muito Obrigada.  

Maria Tereza Uille Gomes
Diretora-Presidente da Jusprev, 
 procuradora de Justiça no Paraná, 

 ex-Presidente da Associação  
Paranaense do Ministério Publico, 

ex-Procuradora Geral de Justiça

Maria Tereza Uille Gomes recebendo visita de Washington Barra na sede da Jusprev, em Curitiba (PR)
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Washington Barra teve atuação de destaque na Conamp, 
na capital federal, e foi um dos fundadores da Jusprev

Trabalho institucional do ex-presidente da APMP ultrapassou as fronteiras de São Paulo e deixou legado de conquistas e benefícios para colegas de todo o país

COnamp lamenta FaleCimentO de WashingtOn medeirOs Barra

A Associação Nacional dos Mem-
bros do Ministério Público (Co-
namp), diante do falecimento 

do procurador de Justiça Washington 
Epaminondas Medeiros Barra, que in-
tegrou o Conselho Deliberativo da enti-
dade por dez anos como presidente da 
Associação Paulista do Ministério Públi-
co (APMP), de 1994 a 1998 e de 2006 a 
2012, manifesta profundo pesar, face à 
irreparável perda para o Ministério Pú-

blico do Estado de São Paulo e para o Mi-
nistério Público Brasileiro.

Washington Epaminondas Medeiros 
Barra deixa um legado de trabalho, com-
promisso, coragem e luta, que ficará para 
sempre na lembrança de todos os mem-
bros do Ministério Público e de todos os 
cidadãos destinatários de seus relevan-
tes serviços como procurador de Justiça.

A Conamp torna pública a sua so-
lidariedade e presta seus pêsames aos fa-

miliares e amigos deste procurador que, 
no exercício de suas funções como mem-
bro de Ministério Público, deixa um be-
líssimo exemplo de dedicação à Justiça 
brasileira e ao país. Nossas condolências, 
respeito e homenagens.

Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti
Presidente da Conamp

Brasília, 7 de agosto de 2015

da [na época] pelo desembargador Sebas-
tião Amorim, e mais três outras entidades 
de classe, nós criamos a Jusprev, entidade 
fundacional de previdência privada com-
plementar, hoje congregando 55 associa-
ções de classe, e ocupando lugar de desta-
que no ranking nacional daquela atividade. 
Exatamente pensando nos jovens promo-
tores e magistrados descobertos pela pa-
ridade vencimental quando da aposenta-
doria”, lembrou Washington Barra, duran-
te seu discurso na solenidade de posse da 
atual diretoria da APMP, em março de 2013.

Já na Conamp, sua destacada atu-
ação fez com que recebesse, em fevereiro 
de 2013, uma placa especial em sua home-
nagem, entregue diretamente pelo atual 
presidente da entidade de classe paulista, 
Felipe Locke Cavalcanti. Na ocasião, esta-
vam presentes também o então presiden-
te da Conamp, César Mattar Junior, a atu-
al presidente da entidade nacional, Nor-
ma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti, e o 
atual 1º vice-presidente da APMP, Marcio 
Sérgio Christino. “Ao lado da Conamp e 
dos presidentes das Associações do Minis-
tério Público, estaduais e federais, peregri-
namos pelos gabinetes das lideranças parti-
dárias, dos parlamentares, dos presidentes 
das Casas legislativas, na busca dos aperfei-

Barra recebe placa de Felipe Locke Cavalcanti, na presença de Norma Cavalcanti e César Mattar Junior

çoamentos dos Projetos de Lei que tangen-
ciavam os interesses maiores da sociedade 
brasileira e do Ministério Público”, comen-
tou, em 2013, Washington Barra.

“Peregrinamos também nos Minis-
térios e nas Cortes superiores dessa Repú-
blica Federativa. E a grande luta dos últimos 
tempos foi o combate à famigerada PEC 37”, 

acrescentou, recordando a mobilização na-
cional dos promotores e procuradores de 
Justiça contra a Proposta de Emenda Cons-
titucional que atentava contra o poder de in-
vestigação do Ministério Público. A campa-
nha institucional ganhou respaldo popular e 
alcançou a vitória quando, ainda em 2013, 
a PEC foi rejeitada no Congresso Nacional.
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lemBranças de Um prOmOtOr de JUstiça

Quem conviveu no Ministé-
rio Público de São Paulo nos 
últimos 25 anos conheceu 

Washington Barra. Muitos, como eu, 
tiveram a oportunidade de tê-lo como 
amigo; outros o admiraram à distância, 
mas agora todos 
reconhecem o seu 
valor e o seu lugar 
na história da nos-
sa Instituição.

Foi no meu 
primeiro mandato 
à frente da APMP 
que Barra iniciou 
os seus trabalhos 
associativos. Ter-
minada a eleição, 
nomeei-o diretor 
social adjunto. 
Já o conhecia há 
tempo, eis que 
fomos colegas de 
faculdade, forma-
dos nas FMU. Fui o 
primeiro aluno das 
FMU a ingressar na 
carreira do MP, em 
1973, juntamente 
com o meu querido 
e saudoso amigo 
Douglas Tadeu De 
Cicco, exemplo de 
correção, compe-
tência, grande Pro-
motor, prematu-
ramente falecido. 
Barra foi o terceiro 
aluno das FMU a 
abraçar a carreira, 
primeiramente no 
Paraná e depois em 
São Paulo. Jovem, 
entusiasmado com 
a nossa profissão, 
desde logo Barra se destacou, fazendo 
parte das diretorias posteriores da As-
sociação, até chegar à presidência.

Não vou falar da liderança exer-
cida  por ele, nem das inúmeras con-
quistas institucionais de que participou. 

Afinal, o fato de ter exercido cinco man-
datos, escolhido por seus pares, fala por 
si. Barra foi um dos maiores líderes re-
centes do Ministério Público. 

Quando fui candidato a Gover-
nador de São Paulo, coloquei no meu 

plano de governo o apoio às pessoas 
com deficiência. Barra foi quem elabo-
rou as diretrizes para o programa, que, 
implantado, gerou frutos e serviu de 
referência para os governos posteriores 
em todos os níveis (municipal, estadual 

e federal). Lembro-me de outra pas-
sagem que mostra a sua preocupação 
com a vida das pessoas. Certo dia, Bar-
ra me ligou e me falou de sua vitória 
em processo que cuidava da aplicação 
do “teste do pezinho”. Enviou-me o 

material e, gra-
ças a ele, tive a 
oportunidade de 
tornar legalmente 
obrigatório o “tes-
te do pezinho” em 
todo o Estado de 
São Paulo.

Barra deixa 
saudades. Do seu 
sorriso constante, 
da sua inquieta-
ção permanente, 
do brilho da sua 
inteligência, da 
preocupação com 
os amigos, do seu 
profundo amor 
pelo nosso Mi-
nistério Público. 
Nunca negou o 
apoio aos colegas, 
nem virou as cos-
tas para quem o 
procurava.

Barra foi 
um gigante. Doce 
e afável com to-
dos, implacável 
com quem ousas-
se contestar a nos-
sa Instituição. Que 
Deus o receba em 
Seu Reino e que as 
novas gerações do 
Ministério Público 
saibam honrar o 
seu legado.

Luiz Antonio Fleury Filho
Procurador de Justiça aposentado, 

ex-Presidente da APMP, 
ex-Presidente da Conamp, 
ex-overnador de São Paulo
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