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A proteção: co:n.dição 
esse:n.cial da vida 

Se é fato que os homens 

vivem em sociedade para 

produzirem os bens materi

ais à sobrevivência, n ão é 

menos verdade que a vida em 

família, grupo, tribo ou na

ção, tem como razão primor

dial a sua própria proteção. 

Essa razão fundamenta l 

constitui o direito que remon

ta à própria origem do ho

mem n a terra, o qual , não 

podendo nascer ou criar-se 

sozinho, depende do regaço 

materno e, posteriormente da 

orientação e da segurança do 

mando paterno, ainda neces

sita do amparo da sociedade 

em que vive. 

Assim, o direito de pro

teção, fruto do amor da pri

meira mãe, quanto ele todas 

elas , em favor do filho, des

de o ventre, é um direito na

tural , inviolável, sagrado e a 

fonte verdadeira de todos os 

direitos. 

Há laços necessários e 

recíprocos que prendem e 

unem os hotnens , laços na

turais , instintivos e psicológi

cos, que forma m as relações 

puramente humanas. Nesses 

laço? afetivos destacam-se 

como de maior intensidade os 

amorosos. Amizade, solidari

edade, bondade, levam o 

homem a dar proteção às cri

anças, aos órfãos, aos enfer

mos, aos velhos e fracos, a 

qual pouco a pouco se esten

de a todos. 

À medida em que o ho

mem evolui e se capacita a 

dominar a natureza, en1 seu 

próprio benefício , acaba por 

dar proteção à fauna e a flo

ra , em que pesem a sua ação 

preda tória ou a poluição de 

" - é dift "l ... nao z zcz 

compreender o porquê 

do matriarcado e do 

patriarcado, ou a 

origem do Contrato 

Social. A proteção é, 

afinal, o móvel de todos 

os direitos humanos." 

suas indústrias. Era normal 

que, enquanto n ão pudesse 

dominar os animais - que h a

via em abundância, matasse

os indiscriminadamente. As

sim que aperfeiçoou seu s ins

trumentos de trabalho e seus 

meios de defesa, pôde enten

der que su a própria v ida de

pendia d a fauna quanto da 

flora e passou a protegê -las 

e não destruí-las . Teve um 

comportamento idêntico em 

relação ao próprio semelhan

te , quando este o atacava, 

colocando-lhe em perigo a 

existência. Aos agressores e 

preda dores dos tempos 

primevos não seria possível 

tra tamento convencional, ou 

benevolente, un1a vez que 

não disporia o grupo , a soci

edade, de meios necessários 

de defesa que lhes possibili

ta ssem proporcionar- lhes 

proteção, como ocorre etn 

nossos dias , à qual todos re

almente têm direito. 

- A história das nações 

é também m arcada pelo ape

lo à proteção . As fracas sem

pre recorreram às n1ais for

tes, ainda que mal sucedidas. 

A Liga das Nações não tem, 

de fato, outro objetivo que o 

de proteção ao homem. 

Tendo em vista que a 

proteção é condição essenci

a l da vida, não é difícil com

preender o porquê do 

m atriarcado e do p atria rcado, 

o u a origem do Contrato So

cial. A proteção é, afinal, o 

m óvel de todos os direitos 

humanos. 

O ato injusto , contrário 

ao direito , é aquele que viola 
(Continua na página seguinte} 
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o direito n a tu ral d e p roteção. 

O APELO À PROTEÇÃO 

Através d os tempos, o 

se lvagem, o b árbaro ou o ci

v ilizado, oferecem sacrifícios 

p a ra agradar aos d eu ses ; re

correm a os ch e fes, aos ído

los , aos santos, aos h e ró is, d e 

modo semelha nte; tudo em 

busca de p roteção. Quando 

o hom.em. se organ iza em so

ciedade, que evolui , o o bjeti

vo é tornar e fe tiva a prote 

ção. 

O p róprio dire ito d e n as

cer se origin a d e la , a qu al se 

forma o dire ito à vida, ante

cedendo a tudo , p a recendo 

existir n o cosm os. A pro teção 

é o direito idea l, a justiça di

vina em que crêem os opri

midos. 

Por q u e n asce chorando 

o se r hu man o ? P o r que o 

bebê sorri para a m ãe, em su a 

manifestaç ão d e a legria ? -

Chora porque nece ssita e re

cla ma proteção; sorri p orque 

se sente proteg ida . 

Q u a l a ra zão d a constru

ção do abrigo, d os instrumen

tos de trabalho e a té d as ar

mas , sen ão a satisfação d as 

necess id a des primá ri as d a 

ex is tên cia , e ntre as qua is a 

fundamental é a d e pro teção? 

Afina l qual é a fina lidad e d e 

toda a obra human a n o glo

bo terrestre? D as muralhas ela 

China ou das P irâ mides elo 

Eg ito, d as ciên cias o u dos li

vros sagrados? 

Por que se ajoelha um 

home m o u u m a mulher? 

As ig rejas n ão são mãos 

d e p e dra, unidas , su p licando 

p roteção? 

É este o significado do 

clamor da humanidade, qu e 

se eleva aos cé us . 

elo p e n sad or qu e vê, e m seu 

te n1po, o h 01n em instrutne n

ta lizad o p o rque n ão fo i re 

conhe cido n o trab alho nem 

neste o valo r abs.oluto, fa ltan

do-lhe a pro teção socia l. 

Não é só a po breza, fa l

ta d e pro teção socia l , que 

esm aga o h o mem. A falta ele 

proteção à p essoa é revela 

d a pela inquietucle e m todo 

o mundo, pela ânsia de no

vos rumos , pela re flexão dos 

filósofos , p e las grandes obras 

da litera tura mundial, o 

inconformismo ela juventude 

e d a intele ctualiclad e é for

m a ele luta pela pro teção. 

A filosofia ex istencia l é 

"É da proteção que 

depende a liberdade 

real de um e de todos 

os homens. Ser 

alienado é viver sem 

proteção e não ter 

segurança para 

realizar-se livre de 

medos e violências." 

um modo d e ver o homem 

e m ab ando n o e em solidão, 

cheio ele an gú stia e desespe

ro , como que a implorar p o r 

proteção . 

É e ste o significado pro

fundo do existe ncialism o de 

Sartre , Marce l, d e Heidegger 

e d o niili s m o a nunci a d o 

com o nova fil osofia . Tudo 

fruto de p essimism o e d es

c rença d e uma é p o c a, de 

h o m e n s an gu stiad os e d eses

p e rados numa situação d e in

seguran ça, exp ostos às fe ras. 

É d a pro teção que d e 

p e nde a liberd ad e real ele um 

e d e to d os os h o m e ns . Ser 

A idéia de a lienação é a a lie n a d o é v iver sem pro te -

ção e não ter segurança p ara 

rea lizar-se livre de medos e 

v io lê ncias. 

O direito de proteção é 

gerad o p e la b o ndade n atural, 

p e los sentimentos de solida

rie d ad e que unem e irman am 

os homen s . Mas també m por 

su a s reaçõ es de m e do a o 

mundo hostil , às forças opres

sivas d a n a tureza e do m eio 

socia l. É um direito intuitivo, 

porém racional em face d a na

ture za ra ciocina nte do h o -

metn. 

A v io lação desse direito 

n atural constitui o m al, o pro i

bido , o pecado, o crime. 

O m a is profundo ele to 

elos os re clamos do indivíduo, 

d o g rupo, ela n ação , dos p o

vos, é o direito de pro teção . 

Só o reconhecimento ple no 

d esse direito pelos Esta d os, 

co nsiderada a pesso a como 

valo r absoluto , pairando aci

m a de todos os interesses , aci

m a d os próprios Es ta d os, 

p o de d e terminar a coopera

ção , a p az e a fraternidade dos 

h o mens . 

O sentimento de prote

ção é o sentimento d e justiça . 

D a mesma forma qu e 

n ão se admite um dire ito à ti

rania ou à crueldade, já não 

se pode admitir a ex istência 

d e um carrasco . É contrário à 

justiça o direito de co ndenar, 

o qual seria melhor co mpre 

endido se se dissesse direito 

d e suplicia r. 

É o sentime nto d e pro te

ção a justiça que faz evoluir 

o dir e ito e que, g rad a ti

vam ente, leva a pena a p e r

d e r o caráter de cas tigo ou 

expiação, torna ndo-se rege

n e ra tiva . 

NOEL NASCIM ENTO 
Poeta, membro ela Academia Paranaense de 

Letras, e Promotor ele Justiça aposentado 
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DAS COXIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Como estimular 
os tnais jovens? 

Nesse tempo eu era assessor ela Corregedoria
Geral elo Ministério Público. Um belo dia che

gou um jovem no gabinete, se dirigiu a mim e 
perguntou diretamente: 

- Doutor, quero saber por que fui reprova
elo no último concurso elo Ministério Público? 

-Ora, respondi com acento paternal, certa
mente o senhor deixou ele responder muitas elas 
questões ela prova! 

- Não, ele modo algum, retrucou meu 
interlocutor. Até pelo contrário, tirei 10 em Consti
tucional, e argumentou: - Como é que alguém tira 
10 numa prova final e acaba reprovado? 

Eu até fiz um gesto ele concordância, mas 
alguém elo meu lado indagou curioso: 

-Como é que o senhor sabe que tirou 10 
em Constitucional? 

- Foi o próprio examinador, o Dr. Jerônimo 
~aranhão, Procurador-Geral, que me disse, redar

güiu ele pronto o jovem. E prosseguiu: - ... depois 
ela argüição, que abrangeu tudo, Dr. Jerônimo ba
teu no meu ombro, sorriu e disse: 

- Vá embora, meu jovem, comigo você tem 
10! 

E o moço ainda reforçou seus argumentos, 
alegando que o Direito Constitucional er? ciência 
ele sua predileção. Ademais disso, confessou ser 
bacharel em Ciências Sociais. Chegou a tal ponto 
que proclamou: 

- Modéstia à parte, doutor, ele Direito Cons
titucional eu entendo! ... Realmente, a alegação me 
tocou. Poderia ter havido um engano, observei para 
mim mesmo. Então prometi averiguar o caso e, já 
à saída elo moço, pedi os registros elas notas elo 
concurso. Percorri a relação dos candidatos e seus 
graus ele avaliação. Lá estava ele, o nome t: a nota: 
em Direito Constitucional 1,0. Apenas um minús-
eo um! Conjecturei.. . ponderei, e, admiti: não 

poderia ter ocorrido um engano? Um lapsus calami? 
Ninguém está livre dele ... Talvez a nota atribuída 
fosse mesmo o 10 alegado, mas, ao transpô-la para 
os registros oficiais o funcionário acabou lançan
do 1,0, por equívoco ... 

Afinal a nota 1 O é uma verdadeira raridade 
nessa espécie ele prova. Além disso, tinha a lem
brança ela forma convicta com que o rapaz garantiu 
sua aplicação no estudo elo Direito Constitucional. 
E, por fim, o candidato não foi cumprimentado 
pelo examinador, que era, além elo mais, presi
dente da banca de exame oral? Essas idéias passa
ram a me intrigar... A possibilidade de ter havido 
uma injustiça me comovia. Assim, à primeira opor
tunidade fui ao gabinete elo Procurador-Geral e 
lhe expus minhas preocupações, sustentando que 
se tivesse havido algum engano era preciso repará
lo. 

Jerônimo Maranhão me olhou com ternura. 
Pôs a mão no meu ombro, olhos nos olhos, e sor
riu com sua natural complacência: 

- Fique tranqüilo, meu caro. Nós nunca ele
vemos _perder a oportunidade ele estimular os jo
vens. E nossa obrigação, como pessoas mais ve
lhas. Eles não podem perder a esperança ... 

Palavra, sempre fui devoto ele Jerônimo 

Maranhão, cuja rara inteligência e generosidade co
nheci tão bem, mas dessa vez deixei o gabinete 
com a impressão de que, a despeito ele todos os 
bons propósitos, o episódio me deixara um estra
nho ressaibo, resultado, por certo, dessa mistura 
insolúvel ele estímulo necessário e inegável 
malvadeza .. . 

Não basta ver 

O jovem bacharel estreava como promotor inte
rino. Chegara à comarca sem qualquer prática 

elo foro. Logo lhe veio às mãos o primeiro proces
so. Trazia o seguinte despacho elo juiz: "Faça-se 
com vista ao Doutor Promotor''. O zeloso escrivão 
em seguida estampara o respectivo carimbo: "Faço 
estes autos com vista ao Doutor Promotor". O no
viço folheou o processo, conferiu o despacho e o 
carimbo e se perguntou embaraçado: "E agora, o 
que fazer?" O Código que tinha às mãos não lhe 
oferecia qualquer solução, nem a encontrou nos 
livros que consultou apressadamente sobre a mesa. 
Frente a clificulclacle, pareceu-lhe ele melhor alvitre 
atender simplesmente o despacho, no seu próprio 
teor, e pôs lá, unicamente: "MM. Juiz. Vi". E fez 
devolver os autos ao magistrado. Sua surpresa, 
porém, foi que o processo foi e voltou em segui
ela, com novo despacho elo Meritíssimo, agora ain
da mais embaraçoso: "Diga o que viu". 

O que é que 
faz rir? 

H á tempo, Afrânio Peixoto proferiu uma 
belíssima conferência sobre o "humour" na li

teratura nacional. Explicou o genial baiano que o 
riso comum é, em geral, provocado pela súbita 
interrupção de uma seqüência lógica ele um deter
minado acontecimento a que nos achamos presos 
pela atenção. Isso serve ele introdução ao que acon
teceu em Umuarama, há algum tempo, numa elas 
audiências criminais ela comarca. Quem conta o 
episódio é o colega Ralph Luiz Sabino elos Santos, 
promotor presente à sessão instrutória. Cuidava-se 
então de ouvir as testemunhas de um crime ele 
tóxico, envolvendo traficantes tidos como pessoas 
de alta periculosidade. Os réus vieram algemados 
e escoltados por forte aparato policial. Os militares 
e agentes civis portavam armas pesadas e ocupa
ram toda a sala ele audiência e o acesso ao fórum, 
o clima era de intensa expectativa. A tensão era 
geral e os trabalhos seguiam acompanhados por 
respeitosa atenção ele todos os presentes. Subita
mente, porém (não se sabe como), adentrou a sala 
um homem miúdo, jeito ele simplório, carregando 
a tiJacolo uma sacola de algodão. Internou-se pe
los policiais armados, passou pelos advogados e 
pelo promotor e logo surgiu à mesa do juiz. Ai 
então, para surpresa geral, tirou ela sacola uma lata 
comum e perguntou ao magistrado: 

- "Quer comprar "mer", seu moço?" 

RUICAVALLIN PINTO 

O juiz franziu o sobrolho, lançou um olhar 
fulminante sobre o intruso e vociferou: 

- "Tirem este homem daqui! Quem deixou 
ele entrar? .. . 

Houve então uma rápida movimentação ele 
serventuários e policiais e o homenzinho foi con
duzido para fora da sala. Mas, mesmo assim não 
largou a lata e a pose simplória de vendedor de 
"mer". Na verdade não houve risos. Pelo menos 
ninguém os ouviu. Talvez por respeito ao local e 
as circunstâncias, mas a passagem serve, pelo me
nos, para ilustrar a lição do conferencista do riso. 

O Júri na Roça 

Os colegas que se iniciam no MP sempre per
guntam se há um modelo que possa servir para 

a acusação do promotor no júri. Modelo, no senti
do acabado, não há, nem poderia havê-lo, diante 
das circunstâncias particulares de cada caso. Há, 
no entanto, inúmeros roteiros, escorços e até belo 
excertos que podem ser usados para dar motiva
ção ou luzimento à atuação do promotor na tribu
na elo júri. O trecho abaixo é naturalmente o anti
modelo. Foi tirado do conto "Júri na Roça", elas 
"Cidades Mortas" , de Monteiro Lobato. O escritor 
teve uma curta iniciação como promotor, que bas
tou, porém, para que guardasse do júri uma im
pressão negativa, como um mero exercício públi
co de retórica. Uma pequena feira de vaidades. 
Um espetáculo simplesmente palavroso e vazio, 
sobretudo no seu tempo. É o sentido da mostra 
que fazemos . "Foi uma seca sem nome o tal júri. O 
promotor, sequioso por falar, com a eloqüência 
ingurgitada por vinte anos de choco, atochou no 
auditório cinco horas maciças duma retórica do 
tempo do onça, que foram cinco horas de pigarros 
e caroços de encher balaios. Principiou historiando 
o direito criminal desde o Pitecantropo Erecto, com 
estações em Licurgo e Vedas, Moisés e Zend-Avesta. 
Analisou todas as teorias filosóficas que vêm de 
Confúcio a Freixo Portugal; aniquilou Lombroso e 
mais "lérias" de Garófalo (que dizia Garofálo); pro
vou que o livre arbítrio é a maior das verdades 
absolutas e que os detenninistas são uns cavalos, 
inimigos ela religião do nosso país; arrasou Comte, 
Spencer e Haeckel, representantes do Anti-Cristo 
na terra; esmoeu Ferri. Contou depois sua vida, 
sua nobre ascendência entrocada na alta prosária 
duns Esteves do Rio Cávado, em Portugal e o não 
menos heróico ferimento ele um primo, hoje escri
turário do Ministério da Guerra, que . no combate 
de Cerro-Corá sofreu uma arranhadura de baione
ta na "face lateral do lóbo ela orelha sinistra". Pro
vou em seguida a imaculabiliclacle de sua vida; re
leu o cabeçalho da acusação feita no julgamento
Intanha; citou períodos de Bossuet - a águia ele 
Meaux, ele Rui - a águia de Haia, e de outras aves 
menores; leu páginas ele Belmes e Donoso Cortez 
sobre a resignação cristã; acluziu todos os argu
mentos elo doutor Sutil a respeito da Santíssin1a 
Trindade; e, concluiu, finalmente, pedindo a con
denação da "fera humana que cinicamente me olha 
como para um palácio" , a trinta anos de prisão 
celular, mais a multa da lei." 
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O Minis té rio Púb lic o , os i11te resses s ociais 
e as promotorias das comunidade s 

I-JUSTIFICATIVA 

Os grandes inovadores éticos não foram homens que soubessem mais do que os outros; foram homens cujos desejos eram mais impesso
ais e de maior âmbito que os homens comuns. A maioria dos homens deseja a sua própria felicidade; considerável percentagem deseja a 
felicidade de seus ftlhos; poucos desejam a felicidade da nação; e apenas alguns desejam a felicidade de toda a humanidade. 

Una das preocupações para o 
III Milênio é a intensa e agres

siva desigualdade social existente 
entre a população mundial. Basta 
olhar os vários Continentes e seus 
respectivos países para perceber a 
injustiça social. 

Há estudos confiáveis apon
tando a pobreza material, educaci
onal, moral e espiritual como sen
do o problema mais difícil que os 
govemantes irão enfrentar no de
senrolar do Século XXI. 

Ignorar esse aspecto é fechar 
os olhos para uma realidade crua e 
nua, que se intensificará com mais 
intensidade se nada for feito. 

É im perioso que os gover
nantes dêem as mãos e trabalhem 
para modificar rapidamente essa 
problemática tão assustadora. 

Verifica-se que mesmo entre 
as nações apontadas como econo
micamente bem situadas, é percep
tível observar que uma parcela con
siderável da população encontra
se na linh a da pobreza ou da misé
ria absoluta. Os Estados Unidos é o 
país mais rico do planeta, entretanto, 
um percentual significativo de sua po
pulação vive no chamado nível de 
pobreza, o que sinaliza que essa 
questão é mundial, abarcando a 
quase totalidade das nações que 
compõem o nosso planeta. 

Outrossim, se são poucos 
aqueles que possuem o poder de 
intervir a nível mundial nessa pro
blemática, há, todavia, um número 
significativo de pessoas que podem 
agir eficazmente dentro do seu pró
prio país. 

Assim, cada cidadão pode 
contribuir positivamente no meio 
em que vive, ajudando para que as 
mazelas humanas sejam diminuí
das. 

Se é possível que cada um 
interfira na sua comunidade, o que 
dirá das instituições regularmente 
constituídas. É óbvio que os seto
res que detêm o poder, incluindo
se neles as instituições regularmente 
capazes de alterar o status quo. 

Um dos segmentos onde se 
percebe de forma gritante essa di-

ferença sócio econômica é o da Jus
tiça. 

É de clareza solar a de
sisfmmação da população pobre 
frente a seus direitos, da mesma 
forma fica evidenciado a dificulda
de desse segmento em ter acesso a 
máquina da Justiça. 

Nessa linha de pensamento 
é trazido a colação o ensinamento 
de SANTOS, Boaventura de Souza, 
PELA MÃO DE ALICE. O SOCIAL 
E O POLÍTICO NA PÓS
MODERNIDADE. Editora Cortez, 2º 
edição , 1996, p. 170. 

"Estudos revelam que a dis
tância dos cidadãos em relação 
a administra-
ção da justiça é 

nais e cíveis são exemplos da 
desburocratização da Justiça. A cri
ação de Defensorias Públicas que 
atendam 'todas as Comarcas de cada 
Estado da federação, munidas de 
infraestrutura humana e matetial, é 
uma outra idéia. 

Poder-se-ia sinalizar inúmeras 
outras opções , entre tanto será 
apontada aquela referente ao Mi
nistério Público. 

Dispõe a nossa Catta Magna 
que o Ministério Público possui o 
dever de defender a ordem jurídi
ca, o regirne democrático, os inte
resses individuais indisponíveis e os 
interesses sociais. 

"É imperioso que os 

membros do Ministério 

É na prote
ção aos interesses 
sociais que será 
direcionado este 
trabalho jurídico. 

tanto maior 
quanto mais 
baixo é o estra
to social a que 
pertencem e Público, quer estaduais ll- QUES

TÕES ESPECÍFI
CAS 

que essa distân
cia tem como 
causas próxi
mas não ape
nas fatores eco
nômicos, mas 
também fato
res sociais e 
culturais, ainda 
que uns e ou-

ou federias, tenham a 

consciência de que 

precisam dedicar parte 
1-AOBRI

GAÇÃO CONS
TITUCIONAL 
DO MINISTÉ
RIO PÚBLICO 
FRENTE AOS IN
TERESSES SOCI
AIS. 

do seu tempo funcional 

para as questões 

sociais." 

tros possam es-
tar mais ou menos remotamen
te relacionados com as desigual
dades sociais. Em primeiro lu
gar, os cidadãos de menores re
cursos tendem a conhecer pior 
os seus direitos e, portanto, a ter 
mais dificuldades em reconhe
cer um problema que os afeta 
como sendo problema jurídico. 
Os dados mostram que os indi
víduos das classes baixas hesi
tam muito mais que os outros 
em recorrer aos tribunais, mes
mo quando reconhecem estar 
perante um problema legal". 

Aparece então a grande indig
nação. O que é preciso fazer para 
equacionar essa problemática? 

São vários os caminhos para 
amainar essa situação. 

Os juizados especiais crirni-

Dispõe o 
art. 127 da Constituição Federal: 

Art. 127. O Ministério Pú
blico é a instituição permanen
te, essencial à função juris
dicional do Estado, incumbindo
lhe a defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais 
indisponíveis. 

Percebe-se que nessa gran
diosidade de atribuições busca-se com 
que as pessoas venham a ter seus 
direitos de cidadãos respeitados, faci
litando com isso o tão almejado bem
estar da coletividade. 

Comentando a nossa Lei Mai
or, disse CRETELLA, ]. Júnior, CO
MENTÁRIOS À CONSTITUIÇÃO 
DE 1988, Forence, 2º edição, 1993, 
vol. VI, p. 3293: 

A análise das f'rnalidades 

Bertrand Russel 

dessa relevante instituição, des
de que foi criada, constitucional
mente, em 1934, no Direito bra
sileiro, mostra que compete ao 
Ministério Público velar ou ze
lar pelo cumprimento das leis e 
dos atos administrativos, zelar 
pela defesa do interesse públi
co, tutelar institutos referentes 
à família, aos ausentes, aos in
capazes, nascituros, em suma, 
promover o bem-estar geral da 
sociedade, mediante a observân
cia das normas constitucionaite 
e legais. 

Temos essas obrigações cons
titucionais. Porém, surgem algumas 
indagações: 

Estamos realizando esse de
ver constitucional na área social de 
fonna eficiente? 

O Ministério Público se vier a 
abraçar com vontade essa proble
mática social poderá contribuir para 
uma maior conscientização da po
pulação carente sobre seus direitos 
de cidadãos? 

Procedimentos administrati
vos junto a órgãos públicos e me
didas eficazes seriam mecanismos 
eficazes na melhoria da qualida~ 
de vida das pessoas economi. 
mente pobres? 

Além do dever constitucional 
de defender os interesses sociais, 
tem também o Ministério Público a 
obrigação moral de caminhar nes
sa direção? 

Poder-se-ia apresentar inúme
ros outros questionamentos sobre 
a temática, mas é dispensável. 

Procurando rápida e resumida
mente responder essas colocações, 
chega-se às seguintes respostas. 

Não resta dúvida que ao abra
çar as questões sociais haverá uma 
maior conscientização dos direitos 
de cidadania por parte daquelas 
pessoas marginalizadas pela socie
dade. 

Posturas reivindicatórias jun
to ao poder público, bem como 
proposituras de medidas judiciais, 
com certeza interfeririam no meio 
social, com real possibilidade de 
melhoria de vida da população ca-
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rente. 
Se cada indivíduo possui o 

dever moral de contribuir com 
aquelas pessoas desafortunadas, 
com mais razão uma instituição 
como a do Ministério Público tem 
também a obrigação moral de in
terferir nas questões sociais. 

Respeitante a indagação de 
estar o Ministério Público realizan
do de forma eficaz procedimentos 
na área social, observa-se que sua 
atuação ainda é tímida e de pouca 
envergadura. 

É imperioso que os membros 
do Ministério Público, quer estadu
ais ou federias, tenham a consciên
cia de que precisam dedicar parte 
do seu tempo funcional para as 
questões sociais. 

Quais setiam os caminhos a 
serem trilhados pelos agentes do Mi
nistétio Público nessa área social? 

Vários são os rrieios possíveis 
de serem utilizados para esse pro

eósito. 
A propositura de ação civil 

pública contra o poder público que 
não destina dotação orçamentária 
para a construção de creches e 
postos de saúde, mas entulha de 
verbas o setor publicitátio, seria um 
exemplo perfeitamente cabível, 
onde se buscaria obter do Poder 
Judiciário a imposição para que o 
poder público acionado rese1vasse 
numerálio suficiente para aparelhar 
adequadamente esses setores vitais 
e não mais gastasse dinheiro elos 
contribuintes ele forma inútil. 

Um outro exemplo a ser cita
do poderia ser a realização de 
simpósios, palestras ou conversas 

eonnais com setores representa
tivos da sociedade, esclarecendo
os de seus direitos e deveres, infor
mando-os sobre as nom1as básicas 
elo Estatuto da Cliança e do Ado
lescente, elos dispositivos que re
gulam o meio ambiente, dos direi
tos dos consumidores, das pessoas 
pmtadoras de deficiência física e 
mental, noções elementares de pro
bidade administrativa, e outros te
mas de real impo1tância. 

Vfuios outros são os caminhos 
que podem ser percon·idos para se 
alcançar tal objetivo, um desses se
lia a efetiva aproximação dos mem
bros do Ministério Público com a 
população carente, local onde se 
identificará com mais precisão e 
rapidez as dificuldades sociais. 

Pennanecer fed1aclos em seus 
gabinetes muitas vezes não pennite 
ao Promotor de Justiça identificar o 
local e a exata dimensão de detem1i
naclo problema social. 

Destarte, uma das formas de 
se aproximar da população excluí
da é caminhar até o local onde ela 
reside ou trabalha. 

Surgiu daí a idéia das chama
das Promotorias das Comunidades, 
implantadas no Estado do Paraná 
pelo Excelentíssimo Senhor Procu
rador-Geral, Doutor Olympio de Sá 
Sotto Maior Neto, no mês de maio 
de 1995. 

2- PROMOTORIAS DAS 
COMUNIDAES 

Essas Promototias elas Comu
nidades foram criadas no sentido 
de se buscar diretamente com os 
excluídos quais setiam seus proble
mas e como o Ministétio Público 
poderia solucioná-los. 

A forma de atuação consiste 
na ida de um Promotor ele Justiça 
juntamente com dois estagiálios de 
direito, uma vez por semana, no 
período das 18:00 às 22:00 horas, 
em local pré detenninado, escolhi
do pela própria comunidade, quan
do então é ofe-
recida toda a ori-

funcionando nos Bairros de Sítio 
Cercado, São Braz, Bolsão Sabará, 
Fazendinha, Bairro Alto, Vila Guaíra 
e Vila Centenário. 

Outras Comarcas do interior 
do Estado estão instalando essas 
Promotorias, entre elas as de Foz 
do Iguaçu, Londlina, Malingá, Ponta 
Grossa e Cascavel. O objetivo é que 
todas as Comarcas de entrância fi
nal e as de pmte médio tenham 
esse tipo de trabalho executado por 
parte dos Promotores de Justiça. 

Com esse procedimento abre
se mais um importante caminho de 
aproximação desses segmentos 
populacionais menos favorecidos 
com a Justiça. O conhecimento pe
los cidadãos de seus direitos e a 
real possibilidade ele exercê-los são 
indicativos de um país democráti
co e uma forma ele contribuição 
para diminuição dessa humilhante 
desigualdade social. 

Para o bom funcionamento das 
instituições é preciso uma mentalida
de aberta aos ideais de liberdade, 

igualdade e solida
riedade, valores 

entação jurídica 
aos interessa
dos, propondo 
quando neces
sário, as medi
das judiciais ca
bíveis. Outros
sim, os reclamos 
não jurídicos, 
ainda assim, se
rão soluciona
dos, e não sen
do possível, 
aquele reclame 

"Quem tem 
ainda hoje não con-
solidados na inte
gralidade no nosso 
meio jurídico. compromisso com a 

própria felicidade 
3- RESUL

TADOS PRÁTI
COS DESSAS 
PROMOTORIAS 
DAS COMUNI
DADES 

não rompe 

com a felicidade 

dos outros/' 

Antônio Grimm "Quem 

será devidamen-
te orientado. 

Nas questões jUiidicas que o 
Ministélio Público tem legitilnida
de, como nas ações civis públicas, 
ele próprio toma-se o postulante, 
e frente as questões individuais é a 
Defensoria Pública quem passa ser 
a proponente dessas ações, face ao 
convênio realizado entre essas ins
tituições. 

Vale lembrar nesse aspecto a 
presença de Defensores Públicos 
designados exclusivamente para 
atuarem nas Promotorias das Co
murudades, fazendo com que haja 
necessidade de enca1ninhar o pú
blico para a sede da Defensotia Pú
blica, pois os Defensores também 
estão trabalhando diretamente com 
essa população, tal qual os Promo
tores de Justiça e os estagiários. 

-Atualmente são sete as Pro
mototias elas Comunidades instala
das na Capital do Estado do Paraná, 

tem compro-
misso com a 
própria felicida

de não rompe com a felicidade 
dos outros." Antônio Grimm 

O sucesso desse empreendi
mento se velifica de início na satis
fação que os reclamantes demons
tram ao constatarem a existência de 
um órgão sério, como o Ministé1io 
Público, o qual estaria preocupado 
com seus problemas. 

Apontando alguns números, 
é impressionante a quantidade de 
pessoas atendidas e a efetividade 
na solução dos seus anseios. 

O número ele atendimento se
manal na Capital, em cada Promo
toria, conesponde a aproxinl.ada
mente 25 (vinte e cinco) pessoas, 
totalizando 175 (cento e setenta e 
cinco) reclamantes, que corres
ponde a somatória mensal de 700 
(setecentas) pessoas atendidas pelo 
Ministé1io Público. 

Nesse pe1íodo de um ano já 
foram ajuizadas 200 (duzentas) 

ações de natureza individual. O 
número de acordos chega-se a ex
pressiva quantia de 800 (oitocen
tos), os quais com o referendo do 
Promotor de Justiça ou do Defen
sor Público tornam-se títulos 
extrajudiciais. 

Nas questões coletivas muito 
já se fez com a interferência do Mi
rustélio Público junto aos órgãos pú
blicos competentes. Bairros que não 
possuíam coleta de lixo passaram 
a receber esse melhoramento; tele
fones públicos foram instalados; 
lombadas edificadas; funcionamen
to de uma creche desativada; mai
or presença de policiais militares 
para a prevenção de crin1inalidacle; 
instalação de água tratada; altera
ção de trajeto de linha regular de 
ôrubus urbano; obtenção de bene
fícios junto ao INSS; percebimento 
do vale-vovó; etc. Ressalte-se o es
tudo de algumas medidas judiciais 
coletivas que poderão ser propos
tas, entre elas: ação de usucapião 
coletivo; ação civil pública para ins
talação de saneamento básico; e ou
tras posturas reivindicatórias a ní
vel judicial. 

ID- CONCLUSÃO 
Esse inédito trabalho apresen

tado pelo Ministélio Público do Es
tado do Paraná é um indicativo de 
que a atuação na área social pro
duz resultado bastante expressivo. 

Fica evidenciado de forma 
muito clara os reais benefícios tra
zidos a essas classes menos 
favorecidas, podendo-se até mes
mo afirmar que essa contribuição 
é uma pequena chama destinada a 
alterar essa glitante desigualdade 
social. 

É preciso que o Ministélio Pú
blico no exercício de suas funções 
institucionais venha abarcar tam
bém as questões sociais, uilhando 
na direção de que o bem-estar e a 
felicidade devem abranger a todos 
indistintamente e não apenas alguns 
segmentos da sociedade. 

Não se deve perder de vista 
o preceito filosófico de que o ta
manho de nossa felicidade está 
diretamente ligado a felicidade 
que proporcionamos aos ou
tros, para na seqüência afinnar que 
a grandiosidade de uma institui
ção está intimamente ligada ao 
beneficio que ela traz para a so
ciedade, em especial para aque
les indivíduos mais necessita
dos. 

LUIZ EDUARDO CANTO DE 
AZEVEDO BUENO 



REFORMAS - Reunidos conjuntamente em Brasília no final de fevereiro, o Conselho 
. aciona! do Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e a Confederação Nacional elo 
Ministério Público definiram estratégias para acompanhar a tramitação dos projetos de lei 
que alteram dispositivos da Lei Complementar nº 75/94 (Ministério Público da União) e Lei nº 
8.625/93, que instituiu a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e dispõe sobre normas 
gerais para sua organização nos estados. Estiveram presentes também o procurador-geral da 
República, Geraldo Brindeiro, e subprocuradores gerais ela justiça elo Traball1o e Justiça 
Militar. As alterações em referência são de iniciativa do presidente da República, através da 
Casa Civil e do Ministério da Justiça, e têm por objeto a redefinição do direito de férias anuais 
(redução para um único período de trinta dias), gratificações adicionais por tempo de serviço 
(extinção dos anl'lênios e implantação do sistema de qüinqüênios, conforme já ocorre no 
Paraná) e previsão de licença sem remuneração para o exercício de cargos eletivos em 
sindicatos, confederação ou associações de classe do Ministério Público. Foi tema de análise, 
igYallllleflte, o projeto de emenda constitucional que versa sobre a reforma administrativa, 
cujos pontos nodais giram em torno da extinção da paridade remuneratória entre setviclores 
em atividade e inativos, estabelecem teto a nível federal (remuneração dos ministros do STF) 
e subtetos nos estados (uma espéoie de redutor). Tanto o Conselho Nacional dos Procurado
res-Gerais de Justiça quanto a Confederação Nacional do Ministério Público estão alertas e 
mobilizados em ações integradas para a defesa das conquistas institucionais, sejam relativas 
aos direitos e vantagens de seus membros ou - o que é fundamental - de suas atribuições 
constitucionais, já que se ensaiam, principalmente em alguns discursos de segmentos identi
ficados com o denominado projeto neoliberal, supressões de instrumentos ho/·e essenciais da 
atividade ministerial. Por exemplo: tramita projeto de emenda constituciona de autoria do 
deputado federal Roberto jeferson (tropa de choque de Fernando Collor) que retira do agen
te do Ministério Público a iniciativa de promover e presidir o inquérito civil público. Aos 
procuradores-gerais foi apresentado também, para fins de sugestões, o substitutivo adotado 
pela comissão da Câmara Federal destinada a proferir parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.376/ 
93, do Poder Executivo, que regula a falência , a concordata preventiva e a recuperação das 
empresas que exerçam atividade econômica regida pelas leis comerciais. O projeto de refor
ma da Previdência Social que foi aprovado em 1996 pela Câmara e remetido ao Senado 
Federal, somente será votado no mês de junho, segundo afirmou seu presidente, Antonio 
Carlos Magalhães, ao presidente da Conamp, Achiles Siquara Neto. O governo pretende 
restabelecer no Senado o projeto original enviado à Câmara. Participaram dos trabalhos 
conjuntos, em nome do Ministério Público do Paraná, o procurador-geral de Justiça, Olympio 
de Sá Sotto Maior Neto, e o 1º secretário da APMP, Sergio Renato Sinhori. 

ACIDENTE DO TRABALHO - Com o objetivo de informar e conscientizar o traba
lhador sobre direitos relacionados a acidente do trabalho, a Promotoria de Defesa da Saúde 
do TFabalhador, composta pelos colegas João Zaions Júnior, Divonzir Valesi e Ernani de 
Souza Cubas Júnior, lançou um folder que está sendo divulgado entre organizações governa
mentais, não govemamentais e todos os membros do Ministério Público do Paraná. O traba
lho esclarece que a Promotoria atua na defesa dos direitos relacionados à saúde e integridade 
física do trabalhador, tanto na prevenção quanto na ocorrência de acidentes do trabalho. 
Todos poderão recorrer, independentemente de possuir ou não carteira de trabalho. Apenas 
não têm direito aos benefícios de acidente do trabalho os empregados domésticos, autôno
mos e o empregador. No caso de acidente de trabalho o promotor ele justiça atua para que o 
trabalhador receba os benefícios acidentários junto ao Instituto Nacional de Seguridade Soci
al (INSS), e, se for o caso, as indenizações a que tem direito. Os promotores lembram que a 
indenização só pode ser pleiteada se for comprovada a responsabilidade do empregador 
(por exemplo, quando não ofereceu treinamento, permitiu o trabalho em máquinas sem 
proteção, não ofereceu equipamentos de segurança, etc.) e quando do acidente resultou 
alguma seqüela (perda auditiva, de falanges, etc.) ou em caso de óbito. A Promotoria de 
Defesa da Saúde do Trabalhador funciona junto ao edifício da Delegacia Regional elo Traba
lho, na Rua Vicente Machado, 362, 2º andar A, CEP 80.420-901, fone (041) 224-0044, em 
Curitiba. No interior os interessados deverão procurar o promotor de Justiça da respectiva 
comarca, no fórum local. 

DIREITOS HUMANOS - Numa realização do Governo do Estado do Paraná, através 
da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania, do Ministério da Justiça, do Ministério 
Público do Estado do Paraná, da Soka Gakkai Internacional -SGI e da Associação Brasil SGI
BSGI, foi aberta no dia 4 de março, no Saguão do Palácio Iguaçu, a mostra "Direitos Huma
nos- Direitos de Todos, Exposição sobre Direitos Humanos no Mundo Atual". O evento foi 
idealizado em apoio à Campanha Mundial de Informação das Nações Unidas sobre os Direi
tos Htllllanos. Esta exposição, que engloba quatro grande temas, foi inaugurada em abril de 
1993 na sede da Universidade das Nações Unidas em Tóquio, seguindo para Montreal e 
Toronto (Canadá), Genebra (Suíça), Londres (Inglaterra), Frankfurt e Bingen (Alemanha) e, 
por fim, Roma e Milão (Itália). A partir de 1995 a mostra foi adaptada para cooperar, também, 
com a campanha denominada "Década das Nações Unidas para Educação sobre Direitos 
Humanos" promovida e iniciada pela ONU nesse mesmo ano. Em sua nova versão a exposi
ção traz, de fonna ampliada, vários casos de violação dos direitos humanos. O objetivo da 
exposição é criar um ambiente que propicie às pessoas um referencial para a reflexão e o 
debate sobre a questão dos direitos humanos no mundo atual. Os idealiza dores e organizadores 
deste evento acreditam que a educação sobre os direitos humanos é o alicerce da luta contra 
a discriminação e a indiferença, e entendem que é importante acompanhar o raciocínio de 
que "a tolerância - o reconhecimento e o apreço pelos outros e a habilidade de viver junto e 
ouvir o outro - é a base saudável de qualquer sociedade civil e da paz." Se os visitantes 
saírem com uma visão mais elevada sobre a importância dos direitos humanos, o esforço terá 
sido válido. Se e ta consciência resultar em ações correr tiS, a luta contra a discriminação e a 
indiferença estará ainda mais fortificada e o objetivo terá sido alcançado. A exposição, orga
nizada para retratar, de forma didática, a necessidade de urna visão cada vez mais aprofundada 
sobre a questão dos direitos humanos nos dias de hoje, abrange quatro grandes temas: 
"Universalidade dos Direito Humanos", "Ameaças aos Direitos Fundamentais", "A Discrirni-
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nação das Minorias" e "Tomando- se especialistas em Direitos Humanos". 
SIMPÓSIO (1)- A Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo 

realizará, com apoio, dentre outros, da Procuradoria- Geral de Justiça ele SP, nos dias 18 a 21 
ele março, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP e no.Memorial da América Latina, 
o Simpósio Internacional "Penas Alternativas e Sistema Penitenciário", com coordenação 
científica d€ Damásio de Jesus e coordenação executiva de Luiz Flávio Borges D'Urso. As 
inscrições são gratuitas e as informações sobre o temário, painéis e demais detalhes poderão 
ser obtidas pelo fone (011) 221-3322, ramal 215. 

SIMPÓSIO (2)- O lD -Instituto de Direito, realizará entre os dias 17 e 19 de abril, no 
Hotel Glória, Rio de Janeiro, o IV Simpósio Nacional de Direito Penal e Processual Penal 
"Novas Idéias, Novos Rumos", reunindo um notável grupo de conferencistas e painelistas, 
especialistas nas matérias objeto de enfoque. Dois professores paranaenses de renome inter
nacional participarão dos trabalhos: Juarez Cirino dos Santos e René Ariel Dotti. Informações 
pelos fones (021) 233-8354 e 232-3925. 

CONGRESSO - Em Maceió, Alagoas, entre os dias 20 a 22 de março, acontecerá o 
Congresso Sul Americano de Direito Penal e Processo Penal, enfocando temas atuais da 
ciência penal ·a pahir da abordagem nacional e internacional, com convidados dos vários 
estados brasileiros e de países do Mercosul. O congresso será realizado no Espaço Multi
Eventos do SESI. Dentre os conferencistas figura o professor Maurício Kuelme, conselheiro 
desta APMP, que falará sobre "Execução Provisória e Descentralização da Execução como 
Alternativas à Crise Penitenciária". Infonnações pelo fone (082) 983-7163/983-9809. 

MP DEMOCRÁTICO - Acontecerá no Centro de Convenções do Hotel Mabu, em 
Foz do Iguaçu, entre os dias 18 e 21 de março, o III Encontro Nacional do Movimento do 
Ministério Público Democrático. A abertura contará com as conferências dos Professores 
Alessandro Baratta (Alemanha), versando sobre o tema "Defesa dos direitos humanos e po
lítica criminal", e José Eduardo Faria, sobre "Globalização, neoliberalismo e direitos huma
nos". No dia 19 o painel sobre o Direito Penal e direitos humanos reunirá os expositores 
Stanislau Rinaldi, Allan Ferraz Santos Junior e Juarez Cirino dos Santos. Nesse dia estão 
previstas oficinas temáticas sobre: a) instrumentos de defesa dos direitos humanos; b) exclu
são social; c) questão agrária; d) direito penal e direitos humanos. Haverá também uma 
apresentação a cargo do Dr. Cláudio dos Santos Rornero sobre a questão indígena. No dia 20 
está previsto o painel sobre os instrumentos de defesa dos direitos humanos, com os expo
sitores Flávia Piovesan, Renato Sócrates e Luís Roberto Barroso, e, ainda, oficinas temáticas 
acerca do cruzamento dos grupos, conclusões e a exposição enfocando as doenças 
estigmatizantes (Aids, hanseníase, etc.). No dia 21 haverá um painel sobre a exclusão social 
e a questão agrária com os professores Fábio Konder Comparato e José de Souza Filho, 
reunião plenária, conclusões finais e organização do Movimento elo Ministério Público De
mocrático, além de exposição sobre a questão agrária. Informações pormenorizadas poderão 
ser obtidas pelo fone/fax (011) 239-4313. 

PROMED - Por proposição do colega Ronaldo Antonio Botelho na assembléia geral 
ordinária da APMP, realizada no último dia 31 de janeiro, foi instituída uma comissão especial 
cujo objetivo será o de proceder amplo estudo e apresentar propostas acerca de novos 
serviços a serem implantados pelo PROMED (convênios com centros de excelência, por 
exemplo) e principalmente a adequação de custos e descontos dos sócios facultativos e 
dependentes especiais. Foram designados pela assembléia como integrantes os colegas Valmor 
Padilha (diretor do Promed), Fajardo Faria, José Ivahy de Oliveira Viana, Hélio Airton Lewin 
e Antônio Vilmar Goulart. Assim que a comissão concluir s~os traballios será convocada uma 
assembléia geral extraordinária para deliberar sobre as respectivas propostas. 

JANTAR- A APMP realizou com pleno sucesso no final do mês de janeiro, o tradici
onal jantar de confraternização do Ministério Público Estadual. O evento, um dos mais 
portantes deste primeiro trimestre no setor social da entidade, aconteceu no Graciosa Cou 
Club e contou com expressivo número de participantes. Na ocasião, o procurador-geral de 
Justiça Olympio de Sá Sotto Maior Neto entregou, em nome da instituição, a Medalha do 
Mérito do Ministério Público ao procurador de Justiça Antero ela Silveira, que completou em 
1996 um quarto ele século somente nesse cargo, sendo hoje o decano do Ministério Público 
do Estado do Paraná. 

SAUNA - Estão a disposição de associados e dependentes os serviços de sauna (úmi
da e seca) na sede campestre de Curitiba, com horários regulares para ambos os sexos, ou, 
com horários especiais para gmpos, mediante prévia reserva. Há também setviço de bar e 
lanches, concomitantemente com o funcionamento das quadras de tênis, futebol e salão de 
jogos. 

PONTA GROSSA -Sob a coordenação da promotora ele Justiça Suzane Patrício, a 
Escola Superior do Ministério Público iniciou no dia 21 de fevereiro suas atividades na comarca 
de Ponta Grossa, com a aula inaugural da professora Tereza Arruda Alvim Wambier (do 
Caedi, de Curitiba) aos alunos inscritos no curso de aperfeiçoamento e preparatório para o 
concurso público de ingresso na carreira do Ministério Público, também prestigiada pelos 
promotores de Justiça locais. São 60 (sessenta) alunos que se qualificaram em teste seletivo 
para este curso pioneiro nos Campos Gerais. A APMP, que em co-gestão com a ESMP promo
ve tais atividades, esteve presente ao ato representada por seu presidente Jair Cirino dos 
Santos. 

LONDRINA- Também no dia 21 de fevereiro , a Escola Superior do Ministério Públi
co de Londrina, coordenada pelo promotor de Justiça Leonir Batisti, realizou a solenidade de 
formatura da turma ele 1996, contando com a presença do procurador-geral de Justiça, Olympio 
de Sá Sotto Maior Neto e do 2º vice-presidente da APMP, Antonio Winkert Souza, além de 
colegas da região. No dia 22 houve reunião do Grupo de Estudos Promotor Santa Rita, 
coordenado por Winkert, ocasião em que foi discutida a proteção ao patrimônio público sob 
a ótica das ações cíveis, com o respectivo Centro ele Apoio. 

Sergio Renato Sinhori, 1 º secretário. 
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Critnes tnilitares dolosos contra a vida 
A inconstitucionalidade da lei no 9.299, de 07.08.96 

1. AS ALTERAÇÕES DA LEI 
A lei nº 9.299, de 07.08.96, federal, alterou dispo

sitivos do Código Penal Militar (Dec. lei nº 1001, de 
21.10.69) e Código de Processo Penal Militar (Dec. lei nº 
1002, de mesma data). 

Com apenas três artigos, o texto da lei é o seguinte: 
11Art. 1º. O art. 9º do Decreto-lei 1001 , de 21 de 

outubro de 1969 - Código Penal Militar, passa a vigorar 
com as seguintes alterações: 

Art. 9º .. .. .... . 
I. ........ .. 
II ... .. .... .. 

c) por militar em serviço ou atuando em razão da 
função, em comissão de natureza militar, ou em forma
tura, ainda que fora do lugar sujeito à administração 
militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; 

O revogada. 
Parágrafo único. Os crimes de que trata este arti

go, quando dolosos contra a vi_çla e cometidos contra 
~vil, serão da competência da justiça comum. 
W At1. 29 Ocaput do arl. 82 do Decreto-lei nº 1002, 

de 21 de outubro de 1969- Código de Processo Penal 
Militar, passa a vigorar com a seguinte redação, acresci
da, o seguinte§ 2~ passando o parágrafo único a§ 1 º: 

Art. 82. O foro militar é especial, e, exceto nos 
crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a 
ele estão sujeitos, em tempo de paz: 

§ 1º .......... 

§ 2º. Nos crimes dolosos contra a vida, praticados 
contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do 
inquérito policial militar à justiça comum. 

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 11 

Dai se vê que as alterações procedidas foram as 
seguintes: 

a. alteração da redação da letra 11 C11 do inciso II do 
art. 9º do CPM; 

b. revogação da letra upr do inciso II; e c. acréscimo de um parágrafo único ao art. 9º do 
CPM, tratando do deslocamento de competência; 

d. alteração da redação do art. 82. do CPPM; 
e. remuneração do parágrafo único para § 1 º e, 

acréscimo de um § 2º, ao art. 82 do CPPM. 
Para que se entenda, satisfatoriamente, as altera

ções da nova lei, vejamos os textos anteriores: 
11 CPM - Art. 9º. Consideram-se crimes militares, 

em tempo de paz: 
I- os crimes de que trata este Código, quando 

definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela 
não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposi
ção especial; 

II- Os crimes previstos neste Código, embora tam
bém o sejam com igual definição na lei penal comum, 
quando praticados: 

a) por militar em situação de atividade ou asse
melhado, contra militar na mesma situação ou asseme
lhado; 

b) por militar em situação de atividade ou asse
melhado, em lugar sujeito à administração militar, con
tra militar da resetva, ou reformado, ou assemelhado, 
Oli civil; 

c) por militar em setviço, em comissão de nature
za militar, ou em formatura, ainda que fora dó lugar 
sujeito à administração militar contra militar da resetva, 
ou reformado, ou assemelhado, ou civil; 

d) por militar durante o período de manobras ou 
exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou 
assemelhado, ou civil; 

e) por militar em situação de atividade ou asse
melhado, contra o patrimônio sob administração militar, 
ou a ordem administrativa militar; 

O por militar em situação de atividade ou asse
melhado que, embora não estando de serviço, use ar
mamento de propriedade militar ou qualquer material 
bélico, sob guarda, fiscalização ou administração militar, 
para a prática de ato ilegal; 

III- Os crimes praticados por militar da reserva, 
ou reformado, ou civil, contra as instituições militares, 
considerando-se como tais não só os compreendidos no 
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: 

a) contra o patrimônio sob a administração, ou 
contra a ordem administrativa militar; 

b) em lugar sujeito à administração militar contra 
militar em situação de atividade ou assemelhado, ou 
contra funcionário de Ministério Militar ou da Justiça 
Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo; 

c) contra militar em formatura, ou durante o perí
odo de prontidão, vigilância, observação, exploração, 
exercício, acampamento, acantonamento ou manobras; 

d) ainda que fora do lugar sujeito à administração 

"qualquer pessoa poderá, e os 
militares e as autoridades 

policiais deverão prender quem 
quer que seja encontrado em 

flagrante delito, ou seja 
insubmisso ou desertor." 

militar, contra militar em função de natureza militar, ou 
no desempenho de serviço de vigilância, garantia e pre
servação da ordem pública, administrativa ou judiciária, 
quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em 
obediência a determinação legal superior. 

11 CPPM - Art. 82. O foro militar é especial e a ele 
estão sujeitos, em tempo de paz: 

I- nos crimes definidos em lei contra as institui
ções militares ou a segurança nacional: 

a) os nillitares em situação de atividade e os asse
melhados na mesma situação; 

b) os militares da resetva, quando convocados 
para o serviço ativo; 

c) os reservistas, quando convocados e mobiliza
dos, em manobras, ou no desempenho de funções mili
tares; 

d) os oficiais e praças das Polícias e Corpos de 
Bombeiros, militares, quando incorporados às Forças 
Armadas; 

II- nos crimes funcionais contra a administração 
militar ou contra a administração da Justiça Militar, os 
auditores, os membros do Ministério Público, os advo
gados de ofícios e os funcionários da Justiça Militar. 

Parágrafo único. O foro militar se estenderá aos 
militares da resetva, aos reformados e aos civis, nos cri
mes contra a segurança nacional ou contra as institui
ções militares, como tais definidos em lei. 

Uma vez apresentados os dois textos iremos veri
ficar que na letra 11C11 do inciso II do art. 9º, do CPM, 

manteve-se como crime militar aquele praticado por mi
litar em serviço, sendo que os crimes praticados por 
militares em comissão de natureza militar ou em forma
tura, exigem para sua caracterização como crime militar 
que o agente esteja atuando em razão da função. 

Não diz o texto da lei a qual função se refere, 
entretanto, só pode ser a função militar e aí, de prático 
não vislumbramos, ao menos de imediato, nenhum efei
to. 

Já a letra upr do inciso II, hoje revogada, de há 
muito era questionada sua validade. 

CÉLIO LOBÃO FERREIRA (1975:15/16), referin
do-se apenas às Forças Armadas, já a criticava. 

Inicialmente lembrou que era inovação no Códi
go atual e vem do anteprojeto publicado no Diário Ofi
cial da União, de 6 de maio de 1963. 

E afirmava, que de uma penada, o autor do ante
projeto procurou transformar o Código Penal comum 
em diploma acessório do Código Penal Militar, que, des
sa forma, perde o caráter de lei especial, generalizando
se para alcançar quase todos os delitos contra a pessoa, 
perpetrados por militares na qualidade de cidadãos. Qual 
interesse pode ter a sociedade militar na repressão pe
nal de um militar que mata desafeto civil, por motivos 
estranhos à vida militar, apenas porque o sujeito ativo, 
em vez de utilizar revolver calibre 32 11preferiu a pistola 
45 11

• 

Vislumbrava, entretanto, o então Ministro do Su
perior Tribunal Militar, a ótica das Forças Armadas, em 
que era crível que se criticasse o dispositivo, ante a fina
lidade constitucional das três armas. 

Entretanto, em relação aos policiais militares (mi
litares estaduais e do Distrito Federal), o conceito de 
crime alargou-se e adquiriu feições próprias. 

Já dissemos que a atividade de policia judiciária, 
no âmbito das polícias militares cresceu em proporções 
geométricas, eis que a atividade policial, pelos riscos e 
situações difíceis que enfrenta, possibilita a ocorrência 
de delito por parte de seus integrantes. A riqueza pro
cessual da Justiça Militar é a dos crimes militares previs
tos no Código Penal castrense, embora também o sejam, 
com igual definição, na lei penam comum (homicídio, 
lesão corporal, constrangin1ento ilegal, etc), adaptados 
às peculiaridades de cada região brasileira, cometidos 
em serviço, na ampla, nobre e difícil missão da preser
vação da ordem pública (1992:26). 

E bem por isso, atrevemo-nos, com a devida venia 
de entendimentos opostos, a conceituar mais uma espé
cie de crime militar, que embora não elencado expressa
mente das diversas alíneas do art. 9º do CPM, vem sen
do fortalecido com a constmção pretoriana, devendo 
ser enquadrado na letra 11e11 (em serviço) do inciso II do 
referido artigo. Trata-se do que convencionamos cha
mar de crime militar em razão do dever jurídico de agir, 
ou seja, o policial militar que, à paisana, e de folga, e 
com armamento particular, comete o fato delituoso POR 
TER SE COLOCADO EM SERVIÇO, intervindo numa si
tuação de flagrância. 

· O embasamento legal desta tese são os atts. 301 
do CPP e, 243 do CPPM, os quais asseveram que "qual
quer pessoa poderá, e os militares e as autoridades polici
ais deverão prender quem quer que seja encontrado em 
flagrante delito, ou seja insubmisso ou. desenor."(combi
nação do teor dos dois Códigos processuais). 

A omissão que passa a ser relevante como causa 
é a prevista no att.13, § 2º do CP (tendo como similar o 
art.29, § 2º do CPM, ou seja, quando o agente devia 



(dever jurídico e podia (tinha condições de.fazê-lo) agir. 
Como dever jurídico, além dos atts. 301 do CPP e 

243 do CPPM, temos a regra maior inscrita no art.144, § 
5º, da CF, que estabelece gue a Polícia Militar é a res
ponsável pela PRESERVAÇAO DA ORDEM PÚBLICA. 

"STF, HC nQ 6.558-3 MINAS GERAIS. Se o PQIJCJ
AL Militar que interfere em ocorrência policial cumprin
do normas e deveres profissionais, se envolver em circuns
tância delituosa, esta é considerada de natureza milita~~ 
ainda que o miliciano esteja de folga, em trajes civis e 
jaça uso de arma própria." (RT 578/418) 

"CRIME MILITAR - DEVER DE AGIR - POLICIAL 
DE FOLGA - INFRAÇÃO PENAL - COMPETÊNCIA. Cri
me militar - o policial militar, mesmo de folga , é obriga
do a atuar, do ponto de vista policial, em qualquer local 
que esteja, a fim de previnir a prática de delito e, desde 
que não haja elemento ou força de serviço suficiente. A 
intervenção policial militar é dever e constitui ato de 
serviço, e a omissão, crime. É crin1e militar o praticado 
em tais circunstâncias. RSE nº 109- Relator: Juiz Cel PM 
Laurentino de Andrade Filocre. Decisão: Acordam os 
Juízes do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais em 
dar provimento ao recurso. Acórdão de 13.02.81. 

Quanto ao parágrafo único acrescido ao art. 9º 
do CPM, estabelece um deslocamento de competência, 
ou seja, o julgamento que era feito na Justiça Militar 
(Estadual ou Federal) passa para a competência do Tri
bunal do Júri, nos crimes dolorosos contra a vida. 

Acerca deste deslocamento, trataremos com mais 
detalhes quando infocarmos a inconstitucionalidade da 
lei em questão. 

Por sua vez, a alteração do art. 82 do Código de 
processo Penal Militar, limitou-se a excepcionar o foro 
militar, nos crimes militares dolosos contra a vida prati
cados contra civil, além de renumerar o parágrafo único 
e incluir um§ 2~ de duvidosa constitucionalidade. 

Atente-se que pelo parágrafo 1º (remunerado) o 
foro militar se estenderá aos militares da reserva, aos 
reformados e aos civis, nos crimes contra a segurança 
nacional ou contra as instituições militares, como tais 
definidas em lei. 

2. IDSTÓRICO DA LEI 
A lei nº 9.299, de 07.08.96 tem todo um histórico 

apto a demonstrar a tendência discriminatória contra a 
Justiça Militar Estadual e as Polícias Militares brasileiras. 

Os projetos que a antecederam, que pretendiam, 
por absurdo, fracionar o crime militar em crime militar 
praticado por militares federais e crime militar praticado 
por militares estaduais e do Distrito Federal não vinga
ram visto que o texto final aprovado, dirige-se a todos os 
militares (federais e estaduais), cuja deftnição consti
tucional está prevista no art. 42. 

Entretanto, existem aqueles que se manifestaram 
contra a Justiça Militar Estadual, sem dela nada conhece
rem, como denunciam os frágeis, senão primários argu
mentos de que usam, em choque frontal com a verdade 
histórica e a realidade atual. 

BISMAEL B. MORAES, Mestre em Direito Proces
sual Penal pela Universidade de São Paulo criticou-a 
duramente: ''É porque toda a exceção é um privilégio, não 
podendo a Constituição se injusta e anti-social, nela man
teve-se: 'não haverá juízo ou tribunal de exceção' (art. 
5fl, XXXVII). Perfeito. 

Entretanto, quando a proposta original do Profes
sor Afonso Arinos era para extinguir os Tribunais Milita
res dos Estados (leiam-se Tribunais Policiais Militares dos 
Estados), medida econômica e justa, defendida pela soci
edade civil, (já que os funcionários civis, em número in
fin itamente maior, não têm essa regalia) eis que 
estranhamente, na Nova Carta (art. 125, Jfl) foi estabele
cido que a lei poderá criar, mediante proposta do tribu
nal de justiça, justiça militar estadual. .. , nos Estados em 
que o efetivo da respectiva Polícia Militar seja superior a 

vinte mil integrantes" (A Segurança Pública e os Exérci
tos Estaduais. O Estado de São Paulo, 07.03.89). 

Como já dissemos anteriormente (1992:17), é di
fícil de se aceitar que o Mestre tenha se esquecido que o 
constituinte de 1946, compreendendo os fundamentos 
da Justiça Militar os tenha consagrado na Carta Ma_gna -
A MAIS LIBERAL DA VIDA POLITICA DESTE PAIS- a 
existência da Justiça especializada e assegurando a cria
ção, nos Estados dos Tribunais militares próprios. 

Esqueceu-se também de obsetvar, como o fez 
ALA OR SILVA BRANDÃO, "que a proposta Afonso Arinos 
previa que os Estados criassem Polícias Militares, quando 
a Polícia Civil fosse incqpaz de executar os serviços de 
policiamento ostensivo. E até irônico que o elaborador de 
tal dispositivo quizesse ver as Polícias Militares extintas, 
mas até certo tempo elogie sua atuação, mantendo-as 
como 'tábua de salvação' ante a eventual ineficácia da 
polícia civil" (Ensaio sobre a Unificação Policial. Anais 
do Campo Jurídico, III Congresso das Polícias Militares, 
1987, vol. I, p. 49) 

De seu tumo, em uma fatídica sexta feira, 13 de 
agosto de 1993, o então líder ela Câmara dos Deputados, 
ROBERTO FREIRE, enviou projeto ao Presidente da Repú
blica, sugerindo a extinção da Justiça Castrense dos Esta
dos, ao tempo em que, data venia, cometeu heresias jurí
dicas em sua exposição, como demonstramos no artigo 
"Extinção da Justiça Militar Estadual, de novo?, publicado 
no Jomal O Estado do Paraná, em 22.8.93, p. 35. 

" ... é público e notório que as 
Polícias Militares dos Estados, 

vêm caracterizando sua 
conduta, nas suas funções 
específicas pela extremada 

violência, no serviço de 
policiamento ... " 

Como nota ele destaque, todos os opositores ar
gumentam que a Justiça Militar Estadual nasceu do arbí
trio do regime militar que vigorou no país após 1964, 
demonstrando no mínin1o, desconhecimento puro e sim
ples, visto que tal Justiça Especial sempre existiu ao lon
go dos tempos. 

Outro não foi o embasamento da justificativa do 
Projeto de Lei da Câmara, nº 889 de 1995, do Deputado 
Federal HÉLIO BICUDO, para quem "é público e notório 
que as Polícias Militares dos Estados, vêm caracterizando 
sua conduta, nas suas funções especificas pela extrema
da violência, no serviço de policiamento", e para quem a 
solução para evitar o aumento da crin1inalidade no Bra
sil era a ressurreição da extinta Súmula 297 do Supre
mo Tribunal Federal que asseverava que 'os oficiais e 
praças das milícias dos Estados no exercício de função 
policial civil não são considerados militares para fins 
penais, sendo competente a Justiça comum para julgar 
os crimes cometidos por eles e contra eles'. 

Esqueceu-se, por certo que a discussão de serem 
ou não os policiais militares, militares, findou-se com o 
advento da Constituição de 1988, que definiu a questão, 
de forma clara e límpida, no seu art. 42. 

Outros projetos, do mesmo Deputado, tiveram os 
números 899 de 1995 e 2189 de 1996, sem que houvesse 
uma análise jurídica e específica ele tão importante, e 
infelizmente desconhecido tema que é o Direito Penal 
Militar. 

Quanto à dificuldade de se ressuscitar a Súmula 
297, se deve ao fato de que ela foi sepultada pelo bri-
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lhante voto proferido no Tribunal Pleno do Supremo 
Tribunal Federal, já em 01.06.78, quando o Ministro 
XAVIER DE ALBUQUERQUE, à luz ela nova redação dada 
à letra "d11 do § 1 º do art. 144 da Constiniição de 1969, 
disse por fim o seguinte: 

11 Pondero, porém, a ser entendida que a Consti
tuição passou a deferir à Justiça Militar Estadual a com
petência para julgar os integrantes das Polícias Militares, 
sempre que respondam processos definidos nas leis 
penais militares, também eleve ser entendidO que, em 
quaisquer circunstâncias, eles responderão perante a 
Justiça Especializada, nos termos em que parece colo
car-se o pensamento do eminente Relator. Creio, pois, 
que a Súmula 297 tem que ser cancelada na parte refe
rente aos crimes praticados por oficiais e praças das 
Polícias militares, somente prevalecendo relativamente 
aos crimes cometidos contra eles." 

Finalmente, entendam os senhores opositores da 
Justiça Militar Estadual (cujas posições, mesmo assim, 
respeitamos) que ela não foi , nunca, fruto do Governo 
Militar, destinada a fortalecer ainda mais o braço do Es
tado contra seus opositores. 

Este argumento, usado aleatoriamente por tantos 
nomes, não tem a mínima lógica, em razão de três as
pectos que precisam ser bem ressaltados: 

1º) A Justiça Militar Estadual, sempre existiu ao 
longo dos tempos. Foi, entretanto, a Carta Magna de 
1946 - a mais liberal de todas, que previu, em sua pler, 
tude, a Justiça Militar Estadual inclusive com tribunar 
próprios; 

2º) Foi exatamente durante o Governo Militar 
(Ementa Constitucional nº 1, de 17.10.69) que a Justiça 
Militar Estadual sofreu um duro golpe, visto que foi 
abolida a possibilidade de serem criados Tribunais espe
ciais nos Estados, mantendo-se apenas aqueles já exis
tentes em 15.3.67 (Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas 
Gerais), impedindo inclusive a instalação do Tribu
nal de Justiça Militar do Paraná, criado pela lei esta
dual nº 5. 796, de 24.6.68 e reconhecido pela Lei Or
gânica da magistratura, Lei Complementar nº 35, de 
14.3.79, que onze anos depois o contemplava como 
órgão de Segunda Instância da Justiça Militar Esta
dual paranaense, em seu art. 18, parágrafo único. 

3º) Foi a Constituição ele 1988, 11a Cidadã", que 
novamente consagrou a plenitude da Justiça Militar 
Estadual, apenas condicionando a criação ele Tribunais 
especiais aos Estados em que o efetivo da Polícia Ma 
seja superior a 20.000 integrantes e, ainda assim, ~ 
proposta do Tribunal de Justiça. ~ 

3. OS DESTINATARIOS E A VIGENCIA DA LEI 
9.299/96 

Em que pese todos os anteprojetos dirigirem-se 
apenas aos policiais militares, como se fosse possível 
fracionar por militar estadual ou do Distrito Federal, o 
texto final da lei, ao alterar dispositivos do Código Penal 
Militar e do Código de Processo Penal Militar, não fez a 
pretendida distinção Co. que seria uma heresia jurídica). 

Dirige-se pois a Lei 9299 a todos os militares, cujo 
conceito, igualmente constitucional, está no att. 42 da 
Carta Magna: "São servidores militares federais os inte
grantes das Forças Armadas e servidores militares dosEs
tados, Territórios e Distrito Federal os integrantes de suas 
polícias militares e de seus c01pos de bombeiros milita
res." 

A jurisprudência ainda não se manifestou quanto 
à possível inconstitucionalidade da referida lei, mas a 6ª 
Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a 
norma é de aplicação imediata: 

"Competência. Crime Militar. Lei nQ 9.299196. Apli
cação imediata. Competência. Crime Militar. Policial. 
Aplicação imediata da Lei nQ 9.299, de 1996- Ao definir 
a competência da justiça comum para os crimes contra a 
vida, cometidos por militar contra civil, a Lei nfl 9.299, de 
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1996, é de aplicação imediata, a teor do disposto no art. 
2Q do CPP - Recurso provido." (AC un. da 6ª T do STJ -
RHC 5.660/SP - Rei. Min. William Patterson - j.19.08.96, 
p. 35.156 - ementa oficial) 

4. DISTINÇÃO ENTRE CRIME MILITAR PRÓ
PRIO E IMPRÓPRIO 

A discussão sobre a validade e mesmo sobre a 
necessidade ela Lei 9.299/96, envolve sempre a distinção 
entre crime militar próprio e impróprio sem que se te
nha feito uma análise mais atenta sobre o que seja crime 
militar e suas espécies. 

Considere-se que crime militar é toda violação 
acentuada ao dever militar e aos valores elas instituições 
militares. Distingue-se da transgressão disciplinar por
que esta é a mesma violação, porém na sua manifesta
ção elementar e simples. A relação entre crime militar e 
transgressão disciplinar é a mesma que existe entre cri
me e contravenção penal. 

Para conceituar o crime militar a doutrina estabe
leceu os seguintes critérios: ratione materiae, ratione 
personae, ratione temporis e ratione legis. 

O critério ratione materiae exige que se verifique 
a dupla qualidade militar - no ato e no agente. 

São delitos militares ratione personaeaqueles cujos 
sujeito ativo é militar atendendo exclusivamente à quali
dade ele militar elo agente. 

O critério ratíone toei leva em conta o lugar elo 
Ane, bastando, portanto, que o delito ocorra em lugar 
~b a administração militar. 

São delitos militares ratione temporis os pratica
elos em determinada época, como por exemplo, os ocor
ridos em tempo ele guerra ou durante o período ele ma
nobras ou exercícios. 

Daí, conforme já concluímos anteriormente (1992: 
58/59), a classificação do crime em militar se faz pelo 
critério ratione legis, ou seja, é crime militar aquele que 
o Código Penal Militar diz que é, ou melhor, enumera 
em seu art. 9º. 

Por sua vez, as diversas alíneas elo inciso I! , espo
sam, concomitantemente, outros critérios, quais sejam, 
em razão da matéria, ela pessoa, elo lugar e elo tempo. 

CRIME MILITAR PRÓPRIO 
Para SILVIO MARTINS TEIXEIRA, "são chamados 

crime propriamente militares aqueles cuja prática não 
seria possível senão por mílitaJ~ porque essa quantidade 
do agente é essencial para que o Jato delituoso se verifi-
- 0946:46) 
' - Assim sendo, são propriamente militares: o mo-
tim e a revolta - art. 149 a 153; A violência contra supe
rior ou militar em serviço - 157 a 159; a insubordinação 
- art. 163 a 166; a deserção - art. 187 a 194; o abandono 
ele posto e outros crimes em serviço - art. 195 a 203, etc. 
São os que se incluem no inciso I do art. 9º do CPM. 

Considerando-se, portanto, que a caracterização 
de crime militar, obedece, atualmente, o critério ex vi 
legis, entendemos, s.m.j., que crime militar próprio é 
aquele que só está previsto no insubmissão, que apesar 
ele só estar previsto no Código Penal Militar (art. 183), só 
pode ser cometido por civil. 

CRIME MILITAR IMPRÓPRIO 
São aqueles que estão definidos tanto no Código 

Penal castrense como no Código Penal comum, e que, 
por um artifício legal tornam-se militares por se enqua
drarem em uma elas várias hipóteses elo inciso I! elo art. 
9º elo diploma militar repressivo. São os crimes que o 
Doutor CLÓVIS BEVILÁCQUA chamava ele crimes mi
litares por compreensão normal da função militar, 
ou seja, "embora civis na sua essência, assumem feição 
milüa1; por serem cometidos por militares em sua fu.n
çào" (Revista elo STM nº 6, 1.980: 10/19). 

São, portanto, crimes militares impróprios, o ho
micídio, a lesão corporal, o flllto, a violação de domicí
lio, etc. 

CRIME MILITAR PRATICADO POR CML 
Para entender as condições em que o civil come

te crime militar, devemos recorrer à velha e boa doutri-
na. 

O responsável CLÓVIS BEVILÁCQUA, lecionava 
que os delitos militares distribuem-se, naturalmente, em 
três grupos: 

1º) Crimes essencialmente militares (que são os 
próprios); 

2º) Crimes militares por compreensão normal da 
função militar (que são os impróprios); 

3º) Crimes acidentalmente militares (que são os 
praticados por civis). 

E explicava, "em alguns casos excepcionais, em 
estado de guerra, é forçoso assimilar aos delitos militares 
os pe1petrados por paisanos temporariamente agregados 
às forças regulares em operação. É o caso, por exemplo, 
das violações de ordens impostas aos condutores de navi
os comboiados." (Parecer de 04.07,.11, republicado na 
Revista do STM nº 6, 1980: 11/32). 

A hipótese, data venia, nos parece estar mais li
gada à figura do assemelhado (hoje inexistente no direi
to penal militar). Precisa, entretanto, a lição do festejado 
Mestre, visto que a natureza militar do delito consiste, 
exatamente, na qualidade militar do agente. É um crime 
funcional, infração do dever militar, ou seja, crime mili
tar, na sua essência, só pode ser cometido por militar. 

Quando o civil comete crime militar, levando-se 
em conta, sempre, o critério ex vi legis do nosso Código 

" ... os crimes de que trata este 
artigo, quando dolosos contra a 

vida e cometidos contra civil, 
serão da competência da 

justiça comum." 

Penal Militar, entendemos que tal delito é ACIDENTAL
MENTE MILITAR, seja contra as instituições militares, à 
luz do que dispõe o inciso III do art. 9º do CPM, seja o 
especialíssimo crime contra o serviço militar da 
INSUBMISSÀO, (art. 183), de mão única, que sendo mi
litar, só pode ser praticado por civil. 

5. A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 9.299, 
DE 07.08.96 

A competência da Justiça Militar é antes de tudo 
constituckmal tendo sua fonte na Carta Magna de 1988. 

A competência da Justiça Militar Federal está ex
pressa no art. 124 : processar e julgar os crimes militares 
definidos em lei, não importando quem seja o seu autor, 
que pode ser: militar ela ativa, militar da reserva, refor
mado ou civil. É extensiva. 

Já a competência da Justiça Militar Estadual, pre
vista no § 4º do art. 125 é restrita, pois processa e julga 
nos crimes militares definidos em lei apenas policiais 
militares e bombeiros militares. 

A Lei 9.299/96 operou verdadeiro deslocamento 
ele competência ao prever, acrescendo parágrafo único 
ao art. 9º do CPM, que "os crimes de que trata este artigo, 
quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, 
serão da competência da justiça comum". 

Idêntico deslocamento repetiu-se na alteração elo 
art. 82 do Código de Processo Penal Militar. 

Discute-se portanto se tal legislação está ou não 
acorde com a Constituição Federal. 

De um lado, temos a norma constitucional do art. 
124 e elo art. 125, § 4º, expressando com clareza ímpar a 
competência tanto da Justiça Militar Federal quanto da 
Justiça Militar Estadual, processar e julgar os crimes 
militares definidos em lei, não fazendo distinção 

quanto ao fato de serem dolosos ou culposos, nem 
muito menos quanto ao agente passivo. 

De outro, temos a norma constitucional do art. 
5º, XXXVIII, reconhecendo a instituição do júri com a 
organização que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitu
de de defesa; b) o sigilo das votações; c) a soberania elos 
veredictos; d) a competência para o julgamento dos cri
mes dolosos contra a vida. 

Ora, é certo que a Constituição não contém prin
cípios contraditórios podendo coexistirem princípios 
gerais e específicos, como no caso, o princípio geral da 
instituição do júri e de outro, os princípios específicos 
da Justiça Militar, seja Federal, seja Estadual. 

Por outro lado, a Justiça Especializada, como é 
cediço, prevalece sobre a Justiça comum. A propósito, 
art. 79, I, do Código de Processo Penal comum. 

Para os defensores, nada técnicos, da supremacia 
do Tribunal do Júri sobre a Justiça Militar, nos casos dos 
crimes dolosos contra a vida praticados contra civis, basta 
lembrar alguns casos de competência especializada em 
razão da prerrogativa de função. 

Assim, na mesma Constituição que garante a so
berania do Tribunal do Júri nos crimes dolosos contra a 
vida, encontram-se, coexistindo harmoniosamente e in
clusive sobrepujando o Conselho popular, dentre ou
tras: 

1) Prerrogativa de parlamentares, prevista no art. 
53, §§ 1º, 2º e 3º - julgados pelo STF, conforme art. 102, 
inciso I, letra 'b', com prevalência sobre o Tribunal do 
Júri. 

''Deputados Federais. São processados e julgados 
pelo STF pela prática de qualquer infração penal, inclusi
ve as de natureza militar e eleitoral". (voto do Min. Celso 
de Mello, do STF, na Pet. 673, Pleno, j.1.7.93) 

"Crime doloso contra a vida cometido por deputa
do estadual. CE prevendo a prerrogativa de funçào: Com
petência do T]n (STF, HC 58.410, DJU 15.5.81, p. 4.429, 
RTJ 102/54). 

2) Prerrogativa de Prefeitos Municipais, prevista 
no art. 29, inciso X, -julgados pelos Tribunais de Justiça 
dos Estados, com prevalência sobre o Tribunal do Júri. 

Saliente-se que não estamos, de forma alguma 
questionando a competência por prerrogativa de fun
ção, a qual entendemos plenamente necessária em ra
zão do respeito e segurança que se deve dar às altas 
funções exercídas por aqueles que as detém. 

O objetivo é tão-somente demonstrar que a com
petência da Justiça Militar é definida pela Constituição e 
não pode ser alterada por lei infraconstitucional. A Cons
tituição só pode ser alterada na forma que ela mesmo 
propõe. A alteração da competência ela Justiça Militar é 
matéria a ser alterada na forma que ela mesmo propõe. 
A alteração da competência da Justiça Militar é matéria a 
ser tratada por ementa à constituição, na forma 
estabelecida pelo art. 60 e seus §§. Da mesma forma, 
os dispositivos que tratam do reconhecimento e compe
tência elo Tribunal do Júri e, igualmente os relacionados 
com a competência da justiça castrense não são 
colidentes. 

Nesse sentido, decidindo acerca da competência 
para o julgamento de Juiz de Direito por crime doloso 
contra a vida, assim se manifestou a mais alta Corte do 
país, com completa pertinência para o estudo em questão: 

"Habeas Corpus. Competência. Magistrado de pri
meiro grau. Crime doloso contra a vida. Competência do 
Tribunal de justiça do Estado. Constituição· Federal, mt. 
96, III. Na fórmula "crimes comuns" compreendem-se to
dos os delitos, que não se capitulem entre os denomina
dos "crimes de responsabilidade". A norma do a1t. 59, 

XXXVIII, letra "d'; da Constituição, quanto à competên
cia do júri, não impede a incidência dos arts. 1 O 7, I, le
tras "b" e "c'; 105, I, letra "a'; 108, I, "a'; 96, lll, e 29, VIII, 
todos da Constituição Federal, onde se contemplam hipó-



teses de foro especial por prerrogativa de função. Subme
tido a processo e julgamento perante o Tribunal de justi
ça do Estado, terá o juiz de Direito assegurados o contra
ditório e a ampla defesa, procedendo-se de acordo com 
as normas processuais e regimentais que disciplinam a 
ação penal originária, na Cotte competente. Habeas 
Corpus indeferido. (STF, 2ª Turma, Rei. Min. Néri da 
Silveira, DJU 16.6.93, p. 12111) 

Bem por isso, a Lei 9.299/96 é absolutamente 
inconstitucional porque ofende princípios estabeleci
dos na Lei Maior. 

Não pode o legislador ordinário alterar a compe
tência fixada pela Constituição Federal, como acabou 
fazendo em relação aos crimes dolosos contra a vida 
praticados por militares. 

Com já referido acima, existe a possibilidade de 
se alterar a competência da Justiça Militar. O instrumen
to hábil para tal alteração é a chamada Ementa à Cons
tituição, estabelecido no art. 59, inciso I, e delineado no 
art. 60 e seus §§, devendo obedecer aos pressupostos 
estabelecidos na própria Carta Magna. 

Como assevera Michel Temmer, "este procedimento 
há de ser rigorosamente obedecido, sob pena de 
inconstitucionalidade em razão da desobediência à for
ma". 0994:36) 

6. CONCLUSÃO 
Após as considerações expendidas neste estudo, 

a conclusão que se impõe é a seguinte: 
1 º) As alterações procedidas no Código Penal 

Militar e no Código de Processo Penal Militar estão em 
choque frontal com a ampliação do conceito de crime 
militar em relação aos policiais militares, notadamente o 
crin1e militar em razão do dever jurídico de agir, aceito 
de forma pacífica pelo STF e STJ, além dos Tribunais de 
Justiça Militar dos Estados do Rio Grande do Sul, Minas 
Gerais e São Paulo; 

2º) O histórico da Lei 9.299, de 07.08.96 demons
tra uma tendência discriminatória contra a Justiça Militar 
Estadual e as milícias brasileiras. Esta tendência, de cu
nho ao que parece ideológico, não encontra amparo 
nos postulados fundamentais do Direito Penal Militar e 
sua evolução frente à Constituição Federal de 1988. 

Da mesma forma, é notório o desconhecido, ain
da considerável, acerca do Direito Penal Militar e da 
própria evolução da Justiça Militar Estadual, o que gera 
conclusões equivocadas; 

3º) Finalmente, a Lei nº 9.299/96 é incons
titucional porque prevê de fonna diversa matéria trata
da com clareza na Constituição Federal. O controle des
ta inconstitucionalidade é o jurisdicional, combinando 
os critérios difuso e concentrado, este último de compe
tência do Supremo Tribunal Federal. 

O controle jurisdicional poderá ser executado pela 
ação direta de inconstitucionalidade ou pela via de ex
ceção, onde qualquer interessado poderá suscitar a ques
tão preliminar da inconstitucionalidade da lei 9.299/96, 
em qualquer juízo, e naqueles processos cuja compe
tência originária da Justiça Militar seja deslocada para a 
competência do Tribunal do Júri. 

4º) Por último, as conclusões elencadas não afas
tam a necessidade de uma reformulação geral no Direi
to Penal Militar, com a edição de novos Códigos, Penal 
Militar e de Processo Penal Militar, adequados à evolu
ção trazida à lume pela Constituição Federal. Quanto à 
competência constitucional da Justiça Militar, sua altera
ção precisa ser mais discutida, por todos os segmentos 
envolvidos (principalmente pelas Instituições militares, 
federal e estaduais). Esta discussão entretanto, há de se 
realizar, dentro da técnica exigida e obedecida a forma 
estabelecida no art. 60 da Lei Maior. 

JORGE CESAR DE ASSIS 
Promotor de justiça 

:!AlJ.?JiJ 

Carta de Fortaleza 
CONCLUSÕES DO ll CONGRESSO DO MINISTÉRIO PúBLICO DA REGIÃO NORDESTE E 

SEMINÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA ATIJAÇÃO DO MINISTÉRIO PúBLICO. 

Ouvidos os conferencistas foram aprovadas as segumtes conclusões: 
1º. Defesa do atual perfil constitucional do Ministério Público, assinalando o caráter pétreo dos 

interesses e direitos protegidos pela Instituição. 
2º. É imprescir1dível a manutenção das prerrogativas e atribuições asseguradas na Constituição, 

para garantia do desempenho das suas funções em defesa da sociedade. 
3º. A proposição tendente ao aperfeiçoamento da escolha elo Procurador-Geral, passa necessari

amente pela democratização elo processo, assentado prmcipalmente no respeito à manifestação ele 
vontade dos integrantes elo "parquet", com investidura automática elo mais votado. 

4º. A necessidade ele o Ministério Público propugnar pela dinamização elos Planos Nacionais e 
Estaduais dos Direitos Humanos, ir1clusive integrando os respectivos órgãos. 

5º. No programa ele concurso de ingresso na carreira deverá constar conteúdo sobre aplicação, no 
Brasil , elos Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos. 

6º. Prioridade absoluta do Órgão Ministerial na garantia elos Direitos Constitucionais atribuídos à 
Infância e Juventude, notadamente no que concerne ao direito à educação, saúde, segurança e convi
vência familiar e comunitária, pugnando, ainda, pelo efetivo cumprimento elo Estatuto ela Criança a elo 
Adolescente . 

7º. O Ministério Público deve agir visando a proteção elos interesses indisponíveis e velando pelo 
interesse público, este de aferição elo Órgão Ministerial, atendidas as disposições legais e a valoração do 
interesse ameaçado. 

8º. Com o avanço experimentado pela Lei 9099/95, ganhou o Mir1istério Público novas e impce 
tantes atribuições, assumindo destacado papel na condução e solução elos litígios ele natureza penal, 
antevenclo seu almejado papel de coordenador ela investigação criminal nos crimes ele maior complexi
dade, à medida em que dito diploma legal mitiga o princípio ela indisponibilidade, favorecendo atuação 
mais incisiva no enfrentamento dos delitos ele maior potencial ofensivo. 

9º. É vital prosseguir na luta incessante em Defesa do Consumidor, Meio Ambiente, Patrimônio 
Público e Sócio-Cultural, em que pesem as deficiências de meios materiais e elos órgãos fiscalizadores 
da Admir1istração Pública. 

10º. O Ministério Público deve atuar sempre na defesa elo patrimônio público, velando pela 
obediência aos dispositivos constitucionais atinentes à moralidade aclmmistrativa , aí incluído a figura elo 
indesejável nepotismo, intensificando sua ação tanto na área penal quanto no tocante ao ressarcimento 
elo dano, devendo, para tanto, contar com estrutura própria para operacionalizar essas atribuições. 

11 º· O controle externo ela atividade policial, a par ele constituir atribuição constitucional, traduz 
respeito à cidadania, revelando real interferência elo Ministério Público em tal ativiclacle, recomenclan
clo-se, pois, a criação em todos os estados federados ele Promotorias de Investigação Criminal e Centrais 
ele Inquérito. 

Finalmente , há que se consignar a solidariedade dos congressistas aos brasileiros vítimas ele 
violação ele seus direitos fundamentais, especialmente aos nordestinos submetidos a situação ele e. 
ma gravidade e desrespeito no tocante aos Direitos Humanos, consoante moção apresentada e apr 
da pela augusta Comissão Deliberativa. 

Fortaleza, 12 ele dezembro de 1996. 
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11 - O DESTINO DOS RECURSOS DO FUNDO DE RE
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Autos de Inquérito no 225/96 
1 a Vara Criminal 

Indiciado : OSCAR ORTIGARA 

Resumo dos fatos: O indiciado dirigiu-se na tarde de 18 de outubro do corrente ano, até 

a propriedade do Deputado Nelson Turéck, às margens da usina Mourão (local de acesso 

público - área de lazer e habitado), nesta comarca, em visível estado de embriaguez, dispa

rando para o alto dois tiros de espingarda, e proferindo palavras de baixo calão contra o 

e eputado, de quem é desafeto por razões políticas . 

MM. JUIZ: 

1. O fato foi dia dezo ito, 
de outubro , mês da eleição; 
numa tarde bem breje ira, 
descansar era a intenção. 

2. Pescava o nobre Deputado, 
em seu barco, com amigos, 
no lago da Usina Mourão, 
tranqüilos e sem alaridos. 

3. Eis que chega o desafeto, 
seu antigo companheiro , 

- já bem no "alto" do boteco, 
gritando e arruaceiro. 

4. Parando sua caminhonete 
o denunciado bradou: 
" ... venha aqui seu desgraçado ... " 
e dois tiros disparou. 

5. Como disse Nelson Turéck , 
foi pra cima a tiraiada, 
e ele fe ito moleque, 
ficou torcendo por mais nada . 

6. Tão logo que disparou , 
o denunciado fugiu; 
bem 'borracho" ele voltou , 
pro lugar donde saiu. 

7. Tomadas as providências , 
o inquérito se iniciou; 
mas o acusado, prudente, 
a tentativa negou. 

8. Aliás, de se registrar, 
um inquérito bem montado, 
com fotos e bom relatório, 
pois a vítima é Deputado . 

9. Na tentativa de morte , 
não posso aqui acusar, 
pois atirar para o alto , 
não pode ninguém matar. 

10. Portanto, a coisa é ladina, 
mas nada de comoção; 
o procedimento de rotina, 
é o tipo: contravenção. 

11. Contravenção de disparo , 
em habitado lugar; 
no art. 28, equiparo, 
o ato de detonar. 

12. Então o que se há de fazer, 
com os tiros do "vagai"? 
Se não este remeter, 
ao Juizado Especial! 

13. A Lei é a 9.099, 
que surgiu para abreviar, 
os casos de pouca monta, 
pra rapidinho julgar. 

14. Assim descrito, Excelência, 
só vejo um itinerário , 
seguir este à ciência 
do Juizado sumário. 

Campo Mourão, 03 de dezembro de 1996. 

RUBENS LUIZ SARTORI 

Promotor de Justiça 

Aniversariantes 
do Mês 

01 
H ilto n Conese Canep aro 

Al fre d o e lson d a Silva Baki 
Le tla Schimiti 

02 
Rosan a Araújo d e Sá Ribeiro 

03 
Antônio J o sé Casselli Kassin 

04 
Gilde le n a Alve s d a Silva 

05 
Laércio ] a nuá rio de Almeida 

06 
João Ba tis ta de Almeida 

08 
Floris b e lla Correa G oes Genna re 

Vitó rio Alves d a Silva Jú nior 
09 

Luiz Ce lso d e Med eiros 
Maria Isab e le Lo p es G raf 

11 
Emi dio Elo i Mu ssak 

Fra ncisco O . d a Silveira Faraj 
13 

Nadir Emília d e Melo 
14 

!lírio Rui Kessle r 
15 

Mig u el Jorge Sogaia r 
17 

Antô nio Carlos Pa ula d a Silva 
Home ro Neve s Arruda 
Ro b e rto Imtho m Sauer 

Ca rlos Fernando d os Santos Lima 
Fajardo José Pereira Faria 

M a rcia R. Ro drig u es d e Men ezes d os Anjos 
Marco Antô nio Teixeira 

18 
José Maria Bezerra Vale n te 

Ana Lúcia Sido ruk Vie ira Kachuba 
21 

Inácio Be rna rdino d e Carvalho Neto 
João Carlos Silveira 
Rosana Maria Lo n go 

22 
W illiam Gil Pinhe iro Pinto 

P aulo Ed ison d e Macedo Pach eco 
José Norival d a Silva 

Ma n oel D e riva i Cus tódio 
23 

Misael Duarte Pimenta Neto 
2 4 

Sora ia Que iroz Naffessoni 
l'.uiz Ca rlos Lima Via n na 

25 
Ma ria Cecília D e lisi R. Pereira 

26 
Eliseu Auth 

G uilhe rme d e A. Maran hão Sob 
Ma rco André d a Silva Correia 

2 7 
Fran cisco Borba Fortes de ~á 

Maria da Conceição Pereira Faria 
Rosângela Gaspari 

29 
Ya ra Raquel Faleiros Guari nte 

3 1 
Silvio Ihor Firman ]uck 

João Maria Burger 
Fernando Meneze 
Lineu Ordine Righi 



Com o Banestado Visa você tem o máximo de vantagens 
e multiplicidade de funções. Tudo o que o seu cartão bancário 

faz (saques, transferências, consultas, pagamentos, etc) 
mais os benefícios do sistema de crédito Visa. 

Uma exclusividade dos Clientes Banestado. 

Você conta com a qualidade dos serviços Banestado . 
e o reconhecimento Visa - a marca mais aceita no Brasil 

e no mundo. São mais de 11 milhões de estabelecimentos, 
em 247 países. sendo 280 mil só no Brasil, lugares onde o símbolo 

Visa garante o seu bom atendimento. 

No lançamento, o Banestado Visa lhe dá mais uma grande Vanl:'\gem: carência 
de 60 dias para o início do pagamento da anuidade e parcelamento em 3 vezes. 

Procure sua agência Banestado. 

bonf'stodo Viso 

/\últiplos funçõf"s, múltiplos rf'olizoçõf"s. 

feliz!! 
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