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Francisco Jorge Noronha: 
Um promotor, uma vítima! 

Chegou-nos, pelos jornais de hoje, 
uma triste notícia: Francisco Jor

ge Noronha, promotor de justiça do 
Estado do Amazonas, com apenas 37 
~nos de idade, foi brutalmente assas
sinado, em Manaus, na madrugada do 
dia 30.06.96, com quatro tiros, alguns 
à queima roupa!! Natural do Ceará, 
radicou-se no Amazonas há mais de 
quatorze anos, sendo conhecido no 
meio forense como jovem promotor 
deste.mido, íntegro e incorruptível, 
sendo o responsável por vários pro
cessos que levaram muitas pessoas à 
cadeia, especialmente , ligadas ao 
poder local, estando a investigar a 
corrupção em vários processos en
volvendo os tribunais de contas mu
nicipais, a Câmara Municipal de Ma
naus e outros, suspeitando-se que sua 
morte esteja ligada a grupos de ex
temúnio existentes na Polícia Civil do 
Estado. 

Tal notícia nos sensibilizou pro
fundamente, como homens e como 
colegas de profissão. Revolta e dor, 
é o que sentimos com o bárbaro cri
me, que atinge não apenas o homem 
Francisco Jorge, mas a Instituição do 
Ministério Público! Crime covarde, co
metido por homens covardes, que 
atingem o promotor de justiça, aque
le que a Constituição elo Brasil dele
gou a responsabilidade de acusar cri
minosos, apurar responsabilidades, de
nunciar homens, tais como os que 
tiram a viela ele Francisco Jorge. 
Quem irá defender a vida de quem, 
defendendo a sociedade, discrimina, 
destaca, aponta e denuncia seus cri
minosos!! 

Defensor da sociedade, acusa
dor de dedo em riste aos malfeitores, 
o promotor de justiça não anda atma
clo ou empunha revólveres, a não ser 
elas armas de sua oratória e voz, das 
suas palavras e da sua caneta (má
quina de escrever ou computador). 
Ah! Sua temida caneta!! Que tempos 
são estes?! Quanta covardia, quanta 

perversidade e quanto medo tinham 
e têm os meliantes e bandidos que 
mataram Francisco Jorge?? Esquece
ram-se que atingiram a vida de um 
promotor público, ou pretendem eli
minar todos os promotores do Estado 
e do Brasil!? Pobres homens, não sa
bem que não podem atingir o Minis
tério Público, o tacão maior da Justi
ça, a dignidade do Parquet, a força e 
união que possui em todo o país, seja 
ao nível estadual ou federal, solidá
rio , fotte e convergente para o ideal 
de combate intransigente e sem quar
tel contra a criminalidade e a corrup
ção em geral no Brasil. 

''Precisamos ter 

coragem de viver e 

morrer por nossas 

convicções, senão não 

vale a pena viver de 

alma pequena!" 

Sim, sentimos pela morte de 
Francisco Jorge, lamentamos o seu 
passamento deste mundo, remeten
do nossos pêsames à família e à so
ciedade amazonense, mas, por outro 
lado, sentimos que o seu sacrifício 
não foi em vão, pois se trata de um 
verdadeiro máttir da história da justi
ça no país, um herói de profissão, 
um homem que não temeu por sua 
vida porque tinha amor por seu sa
cerdócio, um exemplo de conduta, 
um promotor de justiça idealista, co
rajoso e dedicado a servir ao seu país. 

Precisamos ter coragem de 
viver e morrer por nossas convic

. ções, senão não vale a pena viver 
de alma pequena! Que o sangue 
deste nobre colega, um justo, fertili-

ze a alma de nossa Instituição e faça 
reafinnar em todos nós os compro
missos mais elevados e supetiores da 
Justiça, da supremacia do Direito so
bre a Força, do império da lei sobre 
a anarquia do crime, da verdade so
bre a mentira, da Justiça Perene como 
o horizonte na planicie elo Direito! 

Francisco Jorge, o seu Ministé
rio Público lhe saúda e acolhe este 
seu filho valente em seu seio, amal
gamando o seu sangt.Je no panteão 
elas suas mais caras e nobres tradi
ções de lutas e glórias, como mártir 
da justiça no Brasil!! 

Não existe molte mais doce e 
amena quando, a viela que nos é tira
da violentamente, por conduta herói
ca e corajosa, na luta para ver triun
far a justiça sobre a injustiça, o direito 
sobre a força, o bem sobre o mal, 
não nos ceifou ou extinguiu a chama 
de nossa alma e elos ideais perenes, 
os quais como sementes gemúnam 
sempre e sempre renovados em ou
tros homens e corações, renovando 
a vida, fazendo a justiça uma revela
ção da vida pela própria viela, anôni
ma, como anônima é a própria natu
reza! 

Outros promotores e promoto
ras virão, gerações e gerações, que 
farão que os sonhos de FranCisco Jor
ge se realizem, os nossos sonhos, os 
sonhos ele tantos e tantos brasileiros 
que clan1an1 por Justiça! 

Queremos, també m , Justiça 
contra aqueles que mat.:'lfam o jovem 
promotor Francisco Jorge Noronha, 
que não fiquem impunes os que viti
maran1 quem tanto lutou contra a im
punidade! 

Vá, Francisco Jorge, mas não 
deixe ele zelar por nós, de lá onde 
nos ouve, iluminando os passos do 
Ministério Público! 

LUIZ FM NCISCO B. MARCHIOMTIO 

Promotor de Justiça de Pitanga - PR 
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Transfortnando a sociedade no ano dois tnil 
História e Evolução 
(Tema central do 11º Congresso Nacional do Ministélio Público) 

A o fmal do século XX encerra-se a introdução à história. Um tem
..t\. po elas cavernas à atualidade. Uma revolução cultural humanista 
faz a transição à história propriamente dita; esta iniciando com nova 
civilização no Terceiro Milênio. 

"Durante a ctise global provocada pela desproporção entre o 
progresso materi,:li e espuitual, na qual tantos valores tem sido clestm
ídos, o mundo se prepara e caminha para a Reconstmção. Conclui-se 
de autores elas mais diversas correntes ele pensamento, ele Pietro 
Ubaldi a Deleuze, passando porjac~Ies Ma.Iitain, Emrnanuel Mounier, 
Teilhar ele Charclin, destacando ainâa os revisionistas marxistas e a 
ação de grandes líderes religiosos, Mahatma Ghandi e os papas da 
atualidade. 

Uma revolução cultural humanista, depurando as ideologias, 
tende a unificar o pensamento científico e filosófico, os povç:>s, as 
aspu-ações humanas no interesse de paz e felicidade ten-est:re. E pos
sível uma filosofia religiosa ecumênica acima ele divisões e divergên
cias. 

Explica-se a crescente oposição à filosofia e à apologia da 
violência em que se sustenta.In os estados. A escalada atinge os limi
tes na sociedade de consumo, na qual se a profunda a divisão entre 
Iicos e pobres ou miseráveis. Então pem1anece a barbátie, nega-se a 
civilização, e o homem moderno pode continuar piimitivo, parecer 
involuíclo. 

Não há sentido na afumativa ele Francis Fukuya111a e seus 
seguidores de que a queda elo Muro ele Berlim e elas ditaduras do 
Leste Europeu representam "o fim da histótia". Assinalam o limiar. O 
passado é, de fato, o preâmbulo. Tais acontecin1entos são resultado 
ela revolução cultural humanista. Ressalte-se o papel ele novos mar
xistas preocupados com os problemas de alienação, com o homem 
mesmo, dissidentes do sisten1a. 

A história não pái-a, não fmda, é uma realidade em contínuo 
movu11ento e ele eterno devu·. "Não coincide com o ideal perfeito e 
imutável"- observa Deleuze. 

Não desceremos às paiticulariclades ele um período oficial
mente dividido em Idades Antiga, Média , Moderna e Contemporâ
nea. lnteressa-nos ressaltar nesse transcurso ele séculos os dois acon
tecunentos mais Íl11poitantes elo movunento históiico.- A revolução 
pela Liberdade, com I-aízes nas lutas contm a esCI-aviclão e a seiviclão, 
afinal dirigida pela burguesia e com pa~-adigma na Revolução France
sa. E a revolução pela Igualdade, desencadeada pelo proletaiiaclo, 
consolidando conquistas sociais em todo o mundo, provocando tam
bém mudanças políticas, econômicas, sociais, e em conceitos cientí
ficos, filosóficos e aitísticos. Então cu~nina com poder em rede por 
todo o mundo, centi-alizaclo nos regimes comunistas. 

A turbulência social, conflitos e guem1s ele todo tipo, inelicam 
que gerando t1-ansfo1mações não solucionaram os problemas que 
afligem a humanidade. 

É a revolução pela Fmterniclacle a principal cai-acterística na 
cultw-a humanista de nosso tempo, que dá u1Ício à ei-a da ReconstJu
ção. Ati-avés ela união, ela tolerância, ele entenclU11ento e boa-vontade 
serão vencidos os desafios pa~·a a entJ·acla triunfal ao Terceuu 1\llilê-
nio. 

Com a FI-a temida de será alcançado o equilibrio entJ·e o pro
gresso material e o espuitual. 

: O fenômeno ele produção e acumulação ele recursos e tique
zas incomensuráveis ciia.In, ao mesmo tempo, desemprego, miséiia e 
guen-as, com a agi-avante ela clestl1Iição ela natureza, A usui-a banca a 
lm .... úria e a lascívia elas elites. 

A COITeção se dará com o surgu11ento e poder ele um homem 
fratemo. 

O clevu· não é antecipável, porém se constJ·ói gi-aclativamente 
no presente o seu alicerce. 

Uma f01midável força renovadora integra a revolução pela 
FI-atemiclacle: a subversão ambiental. 

Ecologia, clefmicla pelo biólogo Ersnt Haecl<el, mobiliza a so
ciedade. A voi-aciclacle elas máquinas com fome antlupófaga capita
lista gema elegi-a dação ambiental e ameaça ele moite o planeta. 

Em caita a presidente ameiicano, ceito cacique e..'<pressa mui
to bem a indignação elas tribos às agressões à fauna e à flora. São 
Francisco ele Assis revela-nos a benevolência em relação à viela e à 

natureza. Tais sentin1entos de indignação e ele benevolência com
põem a subversão ambiental, integrando a revolução pela FI-atemicla
de. Esta não se realiza por força ele a~mas, porém ele ações pacíficas. 
Tornam-se piioiiclacles a educação, saúde, sanean1ento básico, tudo 
que represente qualidade de viela, com coopei-ação e progresso sus
tentável. 

Defme-se como objetivo a globalização ela justiça social. Esta 
é a antítese e coveira do novo imperialismo mu1tinacional que tem 
base na globalização da economia. Contraria o poder das grandes 
coipoi-ações mundiais, clUigentes e banqueiroS ele vá1ias nações como 
das castas nos mais diversos países, cujo fm1 há de ser a capitulação 
à vontade dos povos. Os meios ele produção levados à proximidade 
das fontes de matéria prima e a mercados de nações subjugadas 
acabarão por beneficiá-las, no poivu· nacionalizadas. 

É ati-avés de união e solidaiieclacle que se vencem os flagelos 
da I1atureza e também os provocados pelas forças ela economia. Qual 
antídoto, a globalização da justiça social neutl-alizará os efeitos que 
vêm obstruindo as conquistas ele liberdade e igualdade. 

Repetin1os que o devir não é antecipável, porém se constl'Ói 
gi-adativa~nente no presente o seu alicerce. 

A revolução cultui-al humanista reflete-se clU·etamente do clU·ei-
to. 

A lheiing assiste I-azào ao afuma~· que a história elo direito é a 
supei-ação do clU·eito penaL 

Emboi-a nos pmeçam lentas as muelanças nas ÍI1Stituições jurí
dicas, elas nos aponta.In para o devu· ela FI-aterniclade. O sistema re
pressivo tl-a.nsfonna-se gi-adativan1ente em protecional. As penas vão 
perdendo antigos significados e já não são penas ("retlibutio", castigo, 
expiação, confll1ai'l1ento), porém medidas de COITeção. Com estas me
ll1or se protege a sociedade toda, incluindo vítimas, ti-ansgressores e 
fa~nilia~·es . Falido, o sisteina de cárceres tende a da~·Jugm a estabeleci
mentos adequados aos diversos tipos ele autores. 

Há n1aior contl-a-senso de que o enjaula.Inento de mulheres, 
rés e· gi-ancles vítimas elas violências e miséria sociais? 

O direito ele proteção à pessoa, além ele incluu· as suas neces
sidades básicas inclui a natureza. 

Inicia-se a clesb.uroo-atização do sistema, aproxin1a-se ao povo 
a própiia n1agist1-atui-a. O Ministéiio Público, com sobei-ania e inde
pendência, é o poder em defesa ela cidadania plena e ele wna demo
CI-acia real. Movem-se ações contl-a comipção, abuso ele poder eco
nômico e em defesa ambientaL DemoCI-atiza-se a justiça com juiza
elos especiais e ele instlução. 

Antes ele afumam1os que o coração elo homem é o motor da 
históiia, Dante descobii1-a que o Amor tudo move. 

Astronautas inaugui-aJ'3111 a pa.Itir elos vôos espaciais un1a nova 
visão do mundo. Com propiieclacle, Louis Pawels e jacques Bergier, 
em "0 Planeta elas Possibilidades Impossíveis11

, preconizam un1a 'Nova 
Renascença11

, estabelecendo pm-alelos com as g~-andes navegações do 
século XV. É a Reconstlução, ta.Inbém resultado dos avanços científi
cos e tecnológicos ele nossa época. Novos telescópios toma111 obsole
to o Hubles, prepai-aclos pam fotografa~· matéria escura, invisível, e 
realidades inilnagináveis. O universo se encontl-a em gênese, constitu
indo-se e nascendo, é uma totalidade orgânica e não um caos. Há luz 
e calor abundantes fomecidos pelas estl·elas como fontes ele viela. 

Com atenção voltada pai-a a gi-ancleza elo universo e sublimi
dade da viela, hão ele elevar-se as din1ensões elo espírito humano 
atingindo a g~-ancleza moi-ai na nova civilização, piimeu·o capítulo ela 
históiia universal. 

Criar a consciência cósmica, fundamental à Reconst111ção, é 
dever de todos. 

Ceitamente houve evolução quando ao tornar-se erecto o 
homem perdeu o rabo. Talvez haja perdido, a seguir, a fosceta do 
delinqüente, na qual acredita Lombroso. Talvez em n1atui-ação, não 
apenas biológica, perca ele vez o rabo de seus pecados, vaidades, 
más-paixões. 

Afinal, está em curso a revolução pela FI-aterniclacle tl-ansfor-
mando a sociedade no ano çlois mil. · 

NOEL NASCIMENTO 
Promotor de justiça aposentado 
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DAS COXIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

A política 
tem seus 

catninhos 

D inarte Mariz foi figura de proa na vida 
política nacional da Segunda Repú

blica. Começou com o integrante da Ali-

discurso: qual o fundamento do libe lo e 
qual a efetiva pretensão penal do Minis
té rio Público? Foi , pois , num clima de 
meio "suspense", que a palavra foi passa
da ao defensor. E este assomou à tribuna 
sob expectativa geral. Não traz ia, porém, 
a aparência de quem parte para um duro 
combate, senão de quem vai fazer uma 
homenagem. E ass im foi, na verdade, pois 
outra coisa não fez o atilado advogado 

ança Liberal e do Movjmento Constituci- que louvar o discurso do promotor e a 
analista, para se tornar ma is tarde prefei
to de Caiacó , senador (duas vezes) e go
vernador do Rio Grande do Norte, seu Es
tado natal, embora se conte que não ti
nha sequer o primeiro grau completo. 

-t\.conteceu, então, que numa de suas ron-
5as de campanha, passou por Jürucutu , 
uma peque na cidade do interior. O povo 
do lugar armou uma grande recepção para 
homenageá-lo , e ao promotor foi entre
gue a incumbência de saudá-lo. Depois 
de exube rante arenga, em que sublimou 
o sucesso de sua carreira política, o jo
vem promotor perorou a plenos pulmões: 

- E todos esses cargos Vossa Exce
lência conquistou sem te r nem mesmo o 
curso primário. Aonde chegaria, portan
to, se fo sse bacharel?! ... 

- Por certo seria promotor d e 
.4i.lrucutu, atalhou o home nageado , com 
..rn sorriso benevolente. 

Ahis·tória 
de um 

promotor 
gago 

Por estranho que pareça havia um pro
motor qu e era terrivelme nte gago . 

Mas, não tartamudeava a p e nas , senão, 
quando se punha nervoso, seu gaguejo 
virava um grasnido ininte legíve l. Consta 
,assim que, numa ocasião, proferiu tal acu
sação no júri que o próprio juiz-presidente 
ficou sem atinar com o sentido do seu 

lucidez com que manifes tara seu espírito 
de justiça, tomando a iniciativa de, - pas
mem os senhores, pe dir abertamente a 
própria absolvição do réu. 

Ora , foi dizer isso e o promotor sal
tou de volta à tribuna, estrangulando as 
palavras do mesmo jei to , numa algaravia 
de vozes , gritos e gestos, que, mais uma 
vez, ninguém entende u . E, no final de 
tudo , não se sabe se foi p ela malícia do 
defensor ou pelas dificuldades do promo
tor, o réu se viu definitivamente posto em 
libe rdade. 

Magister 
D . ·t~ 
~·. 

O a rgumento de autoridade tem lon
ga tradição em nosso Dire ito. Real

me nte , nada agrada mais ao postulante 
da Justiça que poder invocar, a seu favor, 
a opinião de algum eminente jurista, pá
trio ou do estrangeiro. A pratica, porém , 
tem revelado seguidos abusos, como o 
daquele advogado qu e, para sustentar sua 
opinião nos debates do foro costumava 
invocar o parecer favorável do "eminente 
jurista alemã0 11 Schuchentallen (nem me 
lembro mais como se escreve), que, afi
na l de contas, não passava de um conhe
cido alfaiate de nossa cidade, com placa 
e atelier na hoj e Ru a das Flores. Igual 
aconteceu em Apucarana. Durante a re
frega do júri o defensor costumava invo
car a 11 autoridade 11 de Paschoal de Marchi, 
mencionado como 11 Um dos maiores pe
na listas contemporâneos da Itália", que, 
a be m ele ver, não era senão um humilde 

RUI CAVALLIN PINTO 

servidor elo fórum, encarregado ela lim
p eza e elo serviço de água e café durante 
as sessões elo próprio júri . 

À esperado 
troco 

C ordeiro Guerra foi por anos seguidos 
promotor do júri elo Rio de Janeiro , 

onde ganhou fama ele tribuno muito ex
pressivo, senhor ele sólido poder de· argu
m entação e afiado senso de humor. Che
gou a procurador-geral do seu Estado e , 
poste riormente , se viu guindado ao cargo 
ele ministro do Supremo Tribunal Fede
ra l, cuja Corte chegou a presidir. É e le 
quem conta que, ao tempo em que inte
grava o Ministério Público , atuou com es
p ecial empenho no julgamento de um cri
me que alcança ra grande repercussão na 
antiga capital federal , produzindo longa 
e cerrada peça acusatória contra o réu. 
Por sua vez , a defesa, ao tomar a pala
vra, iniciou logo dizendo que o esforço 
empreendido pelo promotor na acusação 
se p arecia , na verdade, ao de um grande 
p edreiro que se ocupasse a construir um 
simples galinheiro. A comparação desa 
gradou Cordeiro Guerra que , embora a 
contragosto , resolveu deixar o revide para 
outra ocasião. E, foi ass im que o julga
m ento seguiu ; com acirrados debates , de 
parte a parte , sem que o promotor per
desse ensanchas para apartear. E a tanto 
chegaram as suas intervenções que a de
fesa acabou por se irritar e a rogar ao juiz
presidente que lhe assegurasse o direito 
da palavra. 

- Doutor juiz , o promotor não me 
deixa falar , reclamou o advogado. 

- Falar eu deixo, retrucou Corde iro 
Guerra . O que eu não deixo é Vossa Ex
ce lê ncia colocar suas galinhas no meu 
galinheiro! 

Foi a oportunidade qu e aguardava ... 
E, no meio elos risos elo plenário , desfru
tou do prazer esperado de dar, afinal, o 
devido troco ao adversário ... 
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CONVÊNIO 1 - Em razão de convênio firmado no último dia de truco, para o qual vão ser admitidas até três duplas de cada 
19 com a livraria Juruá todo associado passa a usufruir dos se
guintes d escontos na compra de qualquer obra jurídica não esgo
tada editada no Brasil: a) 25% para pagamento à vista; b) 20% com 
cheque pré-datado para 40 dias; e c) 15% no cartão de crédito. Os 
p e didos podem ser feitos pessoalmente ou através do telefone 
(041) 224-711 2. Experimentalmente, os colegas do interior vão 
receber em suas comarcas, sem qualquer ônus adicional, os livros 
solicitados. 

CONVÊNIO 2 - O associado interessado em obter o passa
potte individual do atacadista Makro deve comparece r ao balcão 
de informações no local, munido da carteira funcional, CPF e qual
quer cartão de crédito. 

CONGRESSO - C0m o tema central TRANSFORMANDO A SO
CIEDADE NO ANO 2000, a CONAMP - CONFEDERAÇÃO NACIO
NAL DO MINISTÉRIO .PÚBLICO, vai promover o XI CONGRESSO 
NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, na Cidade de Goiânia
GO, no período de 23 a 26 de setembro do fluente. A APMP, no 
sentido de facilitar o quanto possível a presença dos associados 
neste evento de alta significação para debate e avanço do Ministé
rio Público brasileiro, coloca sua Secretária à disposição para a 
rese rva de passagens aéreas, hotéis , inscrição no Congresso e 
fornecimentos de informações sobre programação opcional, atra
vés da secretária Luciane, no fone (041) 352-2919 .. Vale acrescen
tar que há pacotes especiais em vários hotéis para entrada dia 23 
e saída dia 27, sendo que em apartamentos para duas pessoas, 
categoria quatro estrelas, pode-se obter diária individual em torno 
de R$ 41,00 (quarenta e um reais), incluídos café da manhã e taxa 
de setviço; e m apattamento triplo, na tnesma categoria, o melhor 
preço da diária individual chega a custar R$ 31,00 (trinta e um 
reais). Na categoria cinco estrelas é possível obter apartamento 
duplo por R$ 63,00 (sessenta e três reais) e triplo por R$ 53,00 
(cinqüe nta e três reais). 

Para viabilizar a prese n ça marcante do MP paranaense no 
Congresso, o Procurador-Geral de Justiça expediu resolução au
torizando os interessados a afastarem-se das resp e ctivas comarcas 
para tal finalidade. O prazo para apresentação de teses, com vistf!.s 
à publicação nos anais do Congresso, foi prorrogaclo até o dia 25 
deste mês , relembrando p a ra a APMP e a PGJ vão patrocinar as 
despesas de 6 colegas que tive rem suas teses selecionadas pela 
comissão paritária instituída para apreciação dos trabalhos. 

CRIMINOLOGIA - Entre os dias 11 e 15 de novembro, no 
Palácio de Convenções de Havana - Cuba, vai acontece o III En
contro Inte rnacional sobre Ciências Penais e o I Seminádo Inter
nacional d e Criminologistas Ibero Atnericanos, concomitantemente 
com a IV Jornada Nacional Cubana de Criminologia . São ofereci
dos pacotes individua is completos a partir de US$ 1.152,00, sen
do que as resetvas devem ser fe itas até o final de agosto. Maiores 
informações podem ser obtidas na secretaria da APMP, com Luci-
ane. 
_ ESPORTE - Vai começar no dia 21 de setembro, em Londri
na, mais uma edição do can1peonato de futebol suíço do Ministé
rio Público, que este ano vai apresentar duas categorias: força 
livre, para atletas abaixo de 40 anos, e master, acima dessa idade. 
A rodada inaugural reunirá na subsede da APMP, na Capital do 
Café, Londrina X Foz e Paranavaí X Curitiba, na força livre, além 
de Lond1"ina X Maringá, na categoria maste r. Em Foz do Iguaçu , 
no dia 26 de outubro, a segunda rodada terá o confronto entre 
Londrina X Paranavaí e Curitiba X Foz (força livre) e Maringá X 
Curitiba (master). A rodada final será em Curitiba, possive lmente 
no dia 14 de dezembro (dia do Ministério Público), reunindo 
Curitiba X Londrina e Foz X Paranavaí (força livre), e Curitiba X 
Londrina (master). Vai have r, simultaneamente, um campeonato 

região. 
Os interessados em partJCtpar devem fazer contato com os 

colegas Bruno Sérgio Galatti, em Londrina, Ervin Fernando Ze idler 
ou Cid Marcus Vasques, em Curitiba. 

CONCURSOS - Acham-se abett as as inscrições aos concursos 
públicos para ingresso nas classes iniciais das carreiras do Ministé
rio Público do Distrito Federal e Territórios e do Estado do Rio de 
Janeiro (informações pelo telefone nº 021.533-0022, ramais 258 e 
259). 

IGUAlDADE - Registramos a circulação da 10ª edição da re
vista IGUALDADE, periódico trimestral do Centro de Apoio Ope
racional das Promotorias da Criança e do Adolescente. A publica
ção, d e responsabilidade dos colegas Drs. Valéria Teixeira de 
Meiroz Grilo e Sylvio Robe rto Degasperi Kuhlmann, é espaço de 
veiculação de trabalhos doutrinários , legislação e jurisprudência 
pertinentes ao Direito da Criança e do Adolescentes, de maneira 
a contribuir para o aperfeiçoamento constante dos membros do 
Ministé rio Público e de outros profissionais vinculados à área 
infanto-juvenil . A publicação, muito bem cuidada e de forte con
teúdo, acolhe sugestões e subsídios que possam ser endereça
dos por colegas de todo o país. 

SIMPÓSIO -A Escola Supelior do Ministélio Público do Paraná 
e o I.D. - Instituto de Direito, do Rio de Janeiro, vão realizar em 
parcelia o m Simpósio Nacional Megaevento Interdisciplinar - Consti
tucional, Penal, Processual Perzal, Civil, Processual Civil e Comercial -
"Os desafios do 3Q Milênio'~ com 25 conferencistas , a ter curso nos 
dias 17, 18 e 19 de outubro. A abertura será no Teatro Guaira, com 3 
conferências, e prosseguimento no Centro de Convenções de Curiti
ba, onde haverá 4 conferências e 6 painéis, destacando-se a patticipa
ção do procurador-geral de justiça do Pat·aná, Olympio de Sá Sotto 
Maior Neto. O rol de julistas convidados induir os nom.es de Towinho 
Filho, Rubens Requião, Caio Mário da Silva Pereira, Luiz Guilherme 
Marinoni, Luiz Vicente Cernicchiaro, Afrânio Silva Jardirn, Juarez Cirino 
dos Santos, Mauticio Kuehne, CatTeira Alvim, Luiz Flávio Gomes, Ma
ria Lúcia Katâ.ffi, Yussef Said Cahali, Amilton Bueno de Carvalho, Fran
cisco de Assis Toledo, Juarez Tavares, René Atiel Dotti, José dos San
tos Catvalho Filho, Nelson Nety Júnior, Paulo de Tarso Brandão, J 
cinto Nelson de Miranda Coutinho, João Mestieri, Lenio Luiz 
Nagib Slaibi Filho_ e Calmon de Passos. 

As inscriçõés já se encontra111 abettas na Secretatia da Escola 
Superior, onde podem ser obtidas melhores informações (fones 
322-3533, ramais 317 e 309, com Alma ou Le nita). 

DE1RAN/COPEL- Os colegas José Deliberador Neto e Maria 
Tereza Uille Gomes, do Centro de Apoio Operacional das Promo
torias de Execução Penal , re lembra111 que em v irtude de convê
nio, o Ministério Público passou a acessar, diretamente , o banco 
de dados do Departamento de Trânsito-Detran, o que possibilita 
a obtenção de relatórios dos sistemas "DVC - Detran Controle de 
Veículo", "CNH - Carteira Nacional de Habilitação" e "CID - Con
sultas Integradas ao Detran" . A medida visa , entre outros objeti
vos, facilitar a atuação institucional quando, por exemplo, for ne
cessária a obtenção d e e nde reço de pessoas (réu ou testemu
nha), a identificação de patrimônio (propriedade de veículo) para 
execu ção de pena de multa e, ainda, a constatação quanto à exis
tência ou validade da CNH. 

O convênio firmado com a Copel, que vai ser brevemente 
pormenorizado em correspondência pessoal a todos os mem
bros do Ministério Público, objetiva a obtenção de endereços 
reside nciais de p essoas que devam ser ouvidas em procedimen
tos investigatórios ou processos judiciais. 

As consultas podem ser feitas através do Centro de Apoio 
(tele fax 041 322-3533, rama l 206). 

I 
I 
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O Pron1otor de Justiça pode recorrer en1 favor do réu? 
O libelo pode abrigar comprovada circunstância atenuante? 

O MP pode pedir absolvição no tribunal do júri? 

N a concepção do nosso so
frido povo, d a camada 

mais simples da sociedade e 
daquela que não é afeta às leis 
e ao direito, o Promotor de Jus
tiça é desenhado como um ho
mem sisudo, circunspecto, de 
rosto carregado, sempre preo
cupado, na esfera criminal , em 
denunciar e pedir a condena
ção de a lguém. Muitos elos Pro
motores podem carrega r, no 
semblante e na vontade, essas 

•características físicas . Alguns, 
~orque DEUS os fez ass im ; 

outros porque a difícil fun ção, 
aliada ao caráter e à p ersona
lidade deixam como recorda
ções corporais, essas sintomá
ticas cicatrizes . Mas, não é ver
dade que o Promotor de Justi
ça viva preocupado em denun
ciar ou em pedir a condena
çã o de alguém. Essa imagem 
irreal , cru e l e antipá tica aos 
olhos da sociedade, precisa ser 
destruída. E precisa ser destru
ída, é claro, pelos próprios Pro-

~otores. O qu e o povo deve 
W"ltende r, o qu e a comunidade 

toda prec isa compreender é 
que os representantes do MP 
não são autômatos acusadores . 
Não são máquinas fe ita s p a ra , 
infa live lme nte, acusar. Tê m 
eles (nós) o dever e a obriga
ção primordial de zelar p ara 
que haja justiça nos julgamen
tos e não, como é pensame nto 
ele muitos, lutar com todas as 
forças para que o réu seja con
denado. Como 11 fiscais das 
leis'', zelarão pela justa execu 
ção das m esmas. Se a lgu ém 
agiu de conformidade com o 
direito , o Promotor cuidará que 
não se ja condenado, cuidará 
para que se ja feito justiça. Isso 
significa fi scaliza r: pedir a con
denação, quando ex is tirem 
provas claras para tal e, pedir 
a absolvição qu ando estas fo-

rem dúbias, p rescindirem ele ta
xativiclacle, ou, ficar evidenci
ado que o acusado ag iu em 
consonância com o direito. Fis
calizar as le is , pois, é faze r jus
tiça na análise dos IP, nos pe 
didos ele absolvição ou conde
nação em processos, qu er pe 
rante os juizes de fato, quan
do dos julgamentos de crimes 
contra a vida, no Tribunal do 
Júri. Existem resp e itosos mem
bros do MP que entendem ser 
impossíve l e contrário à fun
ção, pedir o Promotor ele Jus
tiça - no Tribunal elo Júri - a 
absolvição do réu. Com o de
v ido res p e ito , 
não pode mos 

impedido de recorre1' para rea
liza1' a justiça?' 

O parágrafo único do art. 
577, do CPP determina que 
11 n ão de admitirá, entretanto , 
recurso da parte que não tiver 
interesse na reforma ou modi
ficação ela decisão 11

• 

Ocorre que, qu er como 
cu stos legais, quer amparado 
p e los princípios contidos nos 
arts . 257, 385 e 654 do CPP, 
tem o MP interesse em recorrer. 

Aliás, o recurso em favor 
do ré u - o recurso ministerial 
- é autorizado p ela própria CF 
(arts . 127, caput e 129, II) e 

pe la Lei Orgâ
nica Nacional 

concordar com 
esse posiciona
m e nto , p e la 
s impl es razão 
de que então , o 
11 Agente do 
Parquet11 n ão 
es taria sendo 
coerente com 
sua fun ção de 
11 fiscal ela le i 11 e 

"0 papel do Promotor 

deJustiça é 

do MP ( L. 

8.625 , de 
1 2.02.93 ), 
como b e m se 
depreende do 
caput do se u 

essencialmente visar 

a verdadeira justiça. 

. Por isso mesmo, é seu art. 1 º. 

dever propugnar O p a p e l 
do Promotor 
de Justiça é es
sencialmente 
visar a verda

pela verdade real ... " 

que, muito ao 
contrário , estaria cometendo 
uma grande injustiça , o que , le
galmente, não p assa ria de im
perdoável he resia Institucional. 
No processo p enal , o MP não 
tem sua ação restrita à titulari
dade: da ação penal pública . 
É também , repetimos custos 
legis, ou seja : fiscal da lei. E 
nessa qualidade , pa ra reparar 
a justiça, pode a té recorrer de 
sentença condenatória , em fa
vor elo réu. Feliz, portanto, a 
intervenção do grande profes
sor e membro- hoje aposenta
do - elo MP d e São Paul o , 
DAMÁSIO E. DE JESUS , quan
do em concordância com tal 
procedimento recursal, questi
ona decididame nte: 11 Se não 
pudesse, que fiscal seria esse, 

deira justiça . Por isso mesmo , 
é seu dever propu gn ar p e la 
verdade real, zelar, cuidadosa
mente, p ara que ha ja justiça 
nos julgamentos , tentando evi
tar, assim, eventual e rro judi
ciário. Nesse sentido , é dever 
do Agente Ministeria l fugir do 
paradoxo - criado por muitos -
de que a ele cabe o papel de 
autônomo acusador, de lutador 
incansável, a todo o custo e a 
qualquer preço, pe la condena
ção do réu . Nessa linha p ara
doxal e de extrapolada atribui
ção de acusador, cabe ria a má
x ima do summum ius, summa 
iniuria (CÍCERO , De oficciis , 
I, 10). 

A juri s prud ência t e m 
apoiado esse pap el d emocráti-

co do Promotor d e Justiça: 
11 Segundo o art. 257 do 

CPP, cabe ao MP promover e 
fiscalizar a exe cu ção da lei . 
Esta norma, apesar d e sinté ti
ca , tem enorme conte údo , p o is 
confere ao MP exte nsa respon
sabilidade - a d e fisca l da le i. 

Como fiscal, quer logica
mente o MP qu e a lei a tu e com 
acerto , e que atu ando , se ja 
descoberta a verdade , fim má
ximo e último do processo. En
tretanto , se não o for, por esta 
ou aque la razão , inde clinável 
a sua presença p a ra ple itear 
que a omissão se ja sanada, que 
o erro seja corrigido , qu e as 
coisas sejam repostas em seus 
devidos lugares. 

Se assim é, p e rgunta-se, 
o que mais pode rá contrariar 
a lei - a razão huma na - elo 
que uma injusta se nte nça con
denatória? Dela não re corre r o 
MP, apegado ao tão discutido 
conceito seu de p a rte, não se 
ria em última instância d eixar 
de fiscalizar a aplicação da le i? 
Creio qu e s im ( fls . 153) 11

• 

(RECr. 86.088-RJ - 1 a T. - STF -
Min . BILAC PINTO - publ. DJU 
12.12.77- RTJ - 83/ 949). 

11 MP - Recurso em favor 
elo réu - Legitimidade - O MP 
como Instituição , n ão é acusa
dor, no sentido vulgar do te r
mo. Tecnicamente, por impe
rativo constituciona l , faz a im
putação , para ave rigu ar, pre 
se ntes o contraditó rio e a de 
fesa plena , o fa to , co m todas 
as circunstâncias . Juridicame n
te, não es tá mais contra o réu . 
Ao contrário , co nfl uem interes
ses, a fim de evita r o erro judi
ciário . Busca a verdade real , a 
decisão justa . Em conseqüên
cia , evide ncia-se a legit imida
de para recorrer em favor do 
réu 11 (REsp . 10.715 - PR - 6ª T-



Min. VICENTE CERNICCHIARO 
- DJU 04 .05 .92) . 

11 Constitui deve r e obriga
ção primordial do Promotor ze
lar pa ra que haja justiça nos 
julgame ntos e não , como é o 
p ensa me nto de muitos, luta r 
com todas as forças p ara qu e 
o r é u se ja cond e n a do 11 

(TACrimSP - RT - 514/387). 
Sob o s mesmos fund a 

me ntos - a busca da verdad e 
rea l, principalmente -, ente n
demos qu e o Pron1otor de Jus
ti ça , qu a ndo do ofe re cime nto 
do libelo, eleve articu lar cir
cunstância a tenua n te. Mor
mente, qu ando devida, crista-

f .@.!J.t?.ir/ 

lina e transp a rentemente com
p rovada. 

Esse dever, conquanto en
tendimentos respeitáveis contrá
rios, está estampado no art. 417, 
111, segunda p arte, do CPP: 

11 0 libe lo , ass inado pe lo 
promotor, conte rá: 

I. - .. o 

li . - .. o 

III . - a indicação elas cir
cunstâncias agravantes, expres
samente definidas na lei penal , 
e de todos os f atos e circuns
tâncias que devam influ ir na 
f ixação da p ena (grifamos) 11 . 

Ora , a circunstância ate
nuante influirá na fixaçã o da 

p ena. Logo, pode e , ma is do 
que isso , deve ser articulada no 
libe lo . 

Por exemplo: se o agen
te , na data do fa to, e ra menor 
d e 21 (vinte e um) anos, o u , 
se na da ta de sen tença, era 
m aior ele 70 (setenta) an os, em 
ambas as situações, ca racte ri
zad as es tariam circunstâncias 
a tenu antes . Circunstâncias qu e 
influiriam na fixação da p ena , 
p orque semp re atenuam a mes
ma (art . 65 caput e inc . I, do 
CP). Ve rdade qu e 11 qu a ndo a 
p en a-base for fixada no míni
mo legal, as circunstâncias ate
nuantes não podem atenuar a 
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pena aqu ém no mínimo abs
trato 11. De qua lqu e r fo rma, por 
obvieclade , e las sempre influi-
1'ão na fixação d a p e na ... E, 
p ortanto , devem - u m a ou ou
tra - ser articuladas no libelo . 

A Insti tu içã o do MP há 
qu e ser - sempre - legal e ju ri 
dicamente democrática, cu i
dando , ass im, p a ra que h aj a, 
ve rdade irame nte , just iça nos 
julgamentos. O agir ministerial 
nessa trilha é que caracte riza
rá o verdade iro , real e respon
sável p ap e l de g ua rdião da 
Constituição e fisca l da lei. 

CARLOS BACHINSKI 
Promotor de Justiça 

A lei n o 9.099/95 e s u a 
inaplicabilidade na jus tiça militar 

1. INTRODUÇÃO 
A le i n º 9 .099, d e 

26 .09.95, instituiu os Jui zados 
Esp ecia is Cíve is e Crimina is , 
regulamentando assim o art. 98 , 
inciso I, da Carta Magna , fo n
te gera d ora dos referidos Jui
zados Esp e ciais da Ju stiça do 
Distrit o Fede ral e el a Ju stiça 
Es tadu al. 

Dentre os vá rios aspectos 
do novo d iploma legal, discu
te -se sua aplicabilidade na Jus
ti ça Milita r. 

De n osso tu rno, co nside
ramos a le i elos Juizados Espe
ciais inteiramente incompa
tível com a Justiça Militar, se ja 
federal ou estadu al. É a pró
pria le i que ass im estabele ce 
em se u a rt. 1 º , ao disp o r se 
rem "os j uizados Especiais Cí
veis e Cri m ina is, Ó1'gãos da 

J ustiça Ordinária (grifo nos
so) , a serem cria d os p ela 
União, no Distrito Federal e nos 
ten·itórios, e p elos Estados, 
paTa conciliaçào, p rocesso, jul
gamento e execução, nas cau
sas ele sua competência. " 

Justiça ordinária é Ju stiça 
comum . A justiça Militar é Jus
tiça Especial, onde se aplica um 

Dire ito Esp ecial, o Dire ito Pe
nal Milita r, ou , na precisa li
ção ele PAULO DOURADO DE 
GUSMÃO: 

"O di1'eito p enal s·ubdivi
de-se em direi to p enal comum 
e direito p enal esp ecial. O p ri
meiro é aplicável a qualquer 
p essoa, enquan to o esp ecia l 
disciplina Tela -
ções j urídico -

Esmeraldino BandeiTa . " (Intro
du ção ao Estudo do Dire ito , 
1.993:2 17) 

Entretanto, autores conhe
cidos levantam a hipótese da 
a plicação da Le i dos Juizados 
Esp eciais na Justiça Milita r, a 
ponto de qu e a respe itável Co
missão Nacional de Inte rpreta- . 

çã o d a Le i 
9.099 / 9 5 , e m 

p ena is especi
ais. O p rimeiro 
define os cri -

"a interpretação deve reuniã o rea li
zada em Belo 

ser técnica e não Horizonte -MG, 
coord e n a d a 
pela Escola Na
ciona l d e Ma-

mes comuns, 
enquanto o di
reito p enal es
pecial os crimes 
esp eciais, de
co1Ten tes d a 
natu1'eza espe
cial do bem tu
tela d o ou do 
agen te. Não é 

meramente parcial e 

liberal. Car ece de 

sentido pinçar uma gis tra tura , e m 
27. 10 .95 , che 
ga r à conclu 
sã o segund a, 
qu e es tá ass im 
sumulad a: 

expressão do texto 

legal e ignorar o 

resto ... " 

diTeto de exce-
ção, 1nas direito esp ecial. 

No d i1'eito p enal esp ecial, 
temos como p rincipal ramo o 
diTeito p enal 1nilitar~ que não 
é di1'eito de casta, ele p rivilégi
os, mas d i1'eito gu iado p elos 
p rincípios gerais elo di mito p e
nal comum, como lecionava 

"SEGUN-
DA - São apli

cáveis pelos j uízos comum (es
tadual e f ede1'al), militar e elei
tora l, imediata e retroativa 
mente, msp eitada a coisa fu l
gada, os institutos penais da 
le.i n Q 9 .099195, como compo
sição civil extinta da p unibili
dade (art . 74, p arágrafo úni-

co), transação (arts . 72 e 76) , 
1'epTesentação (art. 88) e sus
pensão condicional do p roces
so (art . 89)." 

Or a , n ã o a tentou , 
permissa venia , a notáve l Co
missão , ao fa to de q u e o Di
reito Penal Militar constitue um 
Dire ito Es p ecia l , t ra tado em 
uma Justiça tamb ém E~pe~iaJ. 
com uma estrutu ra p ropn a 9 
ca racterística , calcada nos Có
digos , Penal Mil itar (De c . Lei 
1.001/ 69) e de Processo Penal 
Milita r (Dec . Le i 1 .002/ 69), 
além da Le i de Organização Ju
d iciária Militar (Le i n º 8 .457 I 
92) . 

Cuida tal Direito em sua 
essência , do crime militar, que 
é toda violação acentuada ao 
dever militar e aos valores das 
instituições militares. Distingüe
se da transgressão d isciplinar 
(mas de la n ã o se d e scuida) 
porqu e esta é a m e sma viola
ção , porém na su a fo rma e le 
mentar e simples. 

Como norma es p ecia l 
prevalece sobre o d ireito co
mum (do qu al faz parte a Lei 
9.099/ 95 ) - l e x s pec ialis 
derogat legis generalis! 
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2. EXIGÊNCIA DE RE
PRESENTAÇÃO NAS LESÕES 
CULPOSAS E NAS LESÕES LE
VES DOLOROSAS 

Para ADA PELLEGRINI 
GRINOVER e outros, "não im
porta se a lesão está prevista no 
Código Penal ou em leis espe
ciais: Todas estão sujeitas à 
incidência do art. 88." (Juiza
dos Especiais Criminais, 
1.996 : 180) 

Data venia elo ente ndi
mento de tão reconhecidos 
autores , o Código Penal Mili
tar não é mera lei especial, mas 
sim, compõe juntamente com 
o Código de Processo Penal 
Milita r e a lei de Organização 
Judiciária militar, um direito 

•1~ecial , o Direito Penal Mili-

Há necessidade de se dis
cutir e se conhecer melhor a 
matéria. 

Afastando a alegada a pli
cabiliclacle , o Procurador de 
Justiça do Paraná , e Professor 
FÉLIX FISCHER , esclarece 
que "a interpretação deve ser 
técnica e não meramente par
cial e literal. Carece de sentido 
pinçar uma expressão (v.g. , 
i1~{rações de co·mpetência, ou 
não, dos juizados especiais) do 
IIJitD legal e ignorar o resto, 
YJ'incipalmente olvida1' ou tros 
aspectos f u ndamentais, tais 
como: o seu evidente escopo (a 
restrição está, também, no tex
to e na Ca1"ta Magna) e a es
trutu-ra difere·nciada da legis
lação militar." (Direito e Justi
ça, jorna l O Estado do Paraná, 
14.01.96, pág. 3) 

Outro não é o entendi
me nto da Promotora de Justi- : 
ça carioca CARLA RODRI
GUES DE ARAUJO, que após 
lembrar que o crime de lesão 
corporal está previsto no Có
digo Penal Militar no art. 209, 
e a sua modalidade culposa no 
art. 210, conclue não ser apli
cável o art. 88 da lei 9.099, 
"visto que ação penal militar é 
pública incondicionada, res
salvados os casos de crimes 
militares contra a segurança 
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do país que dependem de re
quisição. O instituto da repre
sentação que se conhece do 
Direito Processual Penal co
mum inexiste na justiça 
Castrense, pois aqui a repre
sentação nada mais é do que 
a notícia do crime. Tais con
clusões se depreendem da lei
tura dos arts . 29, 31 e 33 do 
Código de Processo Penal Mili
tm-." (Direito e Justiça, jornal 
O Estado do Paraná, 09 .06 .96, 
pág. 4) 

Vale trazer à lume, que a 
vida militar é repleta de situa
ções peculiares. À Justiça Mili
tar cabe, não só o processar e 
julgar os crimes militares mas 
também velar pela integridade 
das instituições militares, cujas 
vigas mestras são a disciplina 
e: a hierarquia . 

Assim, em lesões culpo
sas , v.g. , as causadas pelo ins
trutor aos ins-
truenclos - o 

Imagine-se portanto , a in
coerência de se questionar, a 
cada um dos re crutas lesiona
dos, se pretenderiam prosseguir 
ou não , a ação penal contra o 
superior, e abusivo instrutor. In
feriorizaclos hierarquicamente , 
e stariam de certa forma pressi
onados. Ademais, a Justiça Mi
litar, ao julgar o crime militar 
culposo, sempre atentará para 
os valores da instituição mili
tar que estão em jogo. O res
peito exigido , aliás, é tanto do 
inferior para o superior, como 
vice-versa , . não se podendo 
transacionar acerca de valores 
tão importantes na estrutura 
das Forças Armadas e das Po
lícias Militares. 

O mesmo se diga em re
lação às lesões corporais 
culposas causadas por dispa
ros de arma d e fogo, muitas 
vezes provenientes de inacei-

táveis brinca
deiras com ar

que não é raro 
- , completa
m e nte inapli
cável o art. 88 
da tão questio
n ada lei, sob 
pena de se in
viabilizar o sis
tema militar. 

"Quanto mais deva ser ma por militar 
com conseqü
ências lamentá-respeitado o ofendido, 

maior é o crim,e, e , veis , indisponí-
veis ante a 

portanto, mais grave a c 0 n c1 i ç ã 0 c1 e 

pena cominada." dominus littis 

Observe-se a 
seguinte decisão do E. Superi
or Tribunal Militar (STM): 

EMENTA -LESÕES COR
PORAIS. OMISSÃO CAUSATIVA. 
Graduado que estimula recrutas 
à execução de exercício de risco 
(salto de uma ponte em an-oio 
perigoso), visando testa1' a cora
gem de cada um e a confiança 
no comando . Ao criar a situação 
de perigo o agente indutor atrai 
para si o dever jurídico de impe
dir o resultado lesivo . Não agin
do de forma hábil, apta o bastan
te para inibir o evento, incorre 
em omissão causativa. Conjun
to probatório harmônico a suge
rir responsabilidade pe·nallíqui
da. Apelo improvido e condena
ção prestigiada. Decisão unâni
me." (Ap. 47.15 4-5 / RS, 
j.22.03.94) 

do Repres e n
tante do Minis
tério Público 

em exercício junto à Auditoria 
Militar. 

3. A SUSPENSÃO CON
DICIONAL DO PROCESSO 

Da mesma forma, a sus
pensão condicional do proces
so, prevista no art. 89 da Lei 
9.099/ 95, não se aplica à Justi
ça Militar, eis que vai de en
contro aos seus postulados fun
d am e ntais. 

Analisemos , v .g. , o crime 
de desrespeito a símbolo naci
onal , capitulado no a rt. 161 do 
CPM: 

"Art. 161. Praticar o m ili
tar diante da tropa, ou em lu
gar sujeito à administração 
militar, ato que se traduza em 
tfltraje a símbolo. Pena: deten
çã o de um a dois anos." 

O d es respe ito a símbolo 
na cion a l é c r im e ratio ne 
personae , só p ode ser come
tido por milita r q u e , m a is d o 
qu e aos civis, cump re respei
ta r os símbolos n a cio n ais e 
tudo quanto re presenta a gran
deza e a honra d e su a Pátria . 
Também é ratione Zoei quan
do exige que o fa to o corra em 
local suj e ito à ad m inistra ção 
militar. 

Agora , imag ine-se que o 
Promotor de Justiça junto à Au
ditoria Militar, em um caso con
creto , propusesse a suspe nsão 
condicional daque le processo , 
ao militar autor do ultraje a 
símbolo naciona l (a b ande ira , 
o hino , as armas e o se lo naci
onal , CF, art. 13, § 1 º) . 

Estaria , sem sombra d e 
dúvida , indo d e e ncontro a um 
dos vários valores que com
põem as instituições militares 
(Forças Armadas e Pol ícias Mi
litares), enfraqu e ce ndo-as. 

A impunid a d e ge r a d a 
p e la suspensã o condicional , 
com toda certeza, ince ntivaria 
a quebra da disciplina . 

Ou , ainda , o Promotor d e 
Justiça , influenciado pelos ven
tos libe ralistas d a Le i dos Jui
zados Especia is , re solva propor 
a suspensã o condiciona l do 
processo , para o milita r qu e 
pratique violência contra o su
perior (art . 157 do CPM), cuja 
pena varia de 03 (três) meses 
a dois anos de dete n ção . 

A violência em Dire ito Pe
nal Milita r, leciona J OSÉ DA 
SILVA LOUREIRO NETO , qu er 
dizer violênci a físic a ( vi s 
corporalis) consiste nte em ta
pas , empurrões , rasga r roupas, 
puxão de ore lhas , p o ntap és e 
socos qu e podem o u não p ro 
vocar lesões. (Dire ito Pe n al 
Militar, 1.993: 125) 

Co mo a d vert e SILVIO 
MARTINS TEIXEIRA, "a vio
lência con tra superior assume 
tal gravidade que a condição 
do delito sobrepuja o res·ultado 
da ação, constituindo o assun
to um capítu lo especial, ligado 
à insubordinação, ao desres-



peito, à autoridade núlitar. 
Quanto mais deva serres

peitado o ofendido, maior é o 
crime, e, portanto, mais grave 
a pena cominada." (CPM Ex
plicado, 1.946:266) 

No magistério ele ED
GARD DE BRITO CHAVES 
JUNIOR, "atingir violentamen
te um superior é mais do que 
um simples crime de lesões cor
porais. Os fehmentos da víti
ma já estarão passados e ai-rz
da haverá uma viva lembra·n
ça do ato delituoso praticado 
pelo ag1'essor, pelo me1ios, no 
âmbito da unidade em que foi 
cometida a infração, por quan
to muito mais ferida do que a 
pessoa da vítima é a institui
ção cujo esteio primordial foi 
d1'asticamente vilependiada 
com grande repercussão na so
ciedade milita1'.11 (Direito Penal 
Militar e Processo Pe nal Mili
tar, 1.986:179) 

Pe rce b e -se, porta nto , que 
cada tipo p e nal militar possue 
características próprias que os 
diferem elos crimes comuns, 
com os quais não podem ser 
niv e lados, pois naqueles, a 
ofensa atinge simultaneamen
te a Instituição. 

4. A COMPOSIÇÃO CI
VIL E A TRANSAÇÃO 

Por igual , completamente 
d escabida em âmbito de Justi
ça Militar, a composição civil 
extinta ela punibilidade e a 
transação, previstos nos arts. 
74, parágrafo único , e 72 e 76 
da lei n º 9.099/ 95 . 

Ora , a teor elo art. 29 do 
Código de Processo Penal Mi
litar, a ação penal militar é 
pública incondicionada , 
tendo como sua maior nota a 
indisponibilidade . 

A obrigação de reparar o 
dano, no entanto, é uma dos 
efeitos da sentença p e nal con
denatória, ex vi do art. 109 , 
inciso I, do Código Penal Mili
tar. 

Em uma Justiça que versa 
sobre valores tão es pecialíssi
mos, como a disciplina, a hie -

rarquia, o amor à Pátria, o sen
timento de cumprimento elo 
dever, sequer se pode p e nsar 
em uma audiência conciliató
ri a, e composição ele danos, 
que aqui, estão acima do inte 
resse elas partes. 

Como já anotado, em sen
do inaplicável o art. 88 ela lei 
9 .099/ 95 (necessidade ele re 
presentação para os crimes ele 
lesões corporais leves e 
culposas), n ão há que falar-s e 
em homologação de acordo. 

Por outro lado , não so
breviveria na Justiça Militar, a 
transação p e nal , nos casos em 
quem, a teor do art. 76 e seus 
parágrafos ela Le i elos Juizados 
Especiais, o Mi-
nistério Público 

Le i 9.099/ 95, reforçada pela in
te rpre tação extensiva da cor
rente liberal, por certo vá rios 
tipos penais militares seriam 
considerados 11 infra ções ele 
m e nor potencial ofensivo! , por 
possuírem pena estipulada in
fe rior a um ano. 

Assim, imagine-se , (só por 
hipótese) O Promotor d e Justi
ça junto à Auditoria Militar, 
propondo a aplicação de p e na 
ele multa (inexistente no direi
to penal militar), ou restritiva 
ele direitos (igualmente inexis
tente), para o soldado, v .g., 
que comparecesse a uma for
matura uniformizado de Ofici
al, cometendo assim o crime 

elo art. 172 elo 
CPM - uso in

poderá propor 
a · ap li cação 
imediata ele 

" ... há casos em que o 
devido de uni-
forme -, cuja 
pena é de de
tenção, a té seis 
meses; ou, para 
o militar que 
abandonasse 
seu posto ele 
serviço (art. 
195 elo CPM) , 
cuja pena varia 
de três m eses 

interesse da Pátria ou 
pena restritiva 
ele direitos, ou 
multa . 

das Instituições 

Militares (Forças 

Quanto à Armadas e Polícias 
p e na restritiva 

Militares está acin'la dos 
ele direitos, 
desnecessário próprios fundamentos 
maiores p er
quirições, visto 
que sequer é 

destes institutos ... " 

prevista da le -
gislação penal castren-se, senr 
elo um instituto elo direito p e 
nal comum (a rt. 43 e seguinte , 
elo CP). 

Em rela ção à pena el e 
multa , esta, igualmente não 
es tá prevista para os c rimes 
militares. Já por ocasião elos 
estudos ela Comissão elabora
ela do CPM ele 1994, a pena de 
multa foi julgada inadequada 
aos crimes milita res , contra o 
voto elo Eminente Desembar
gador SILVIO MARTINS TEI 
XEIRA, que a acolhia, por en
tender que a m esma já estava 
prevista em várias leis milita-
res. 

É sempre bom comparar 
os tipos pena is militares com 
as propostas, n e m sempre téc
nicas, que vêm sendo formu
ladas. 

Ante o teor elo art. 61 da 

de detenção a 
um ano; ou 

para o militar que desafiasse 
outro para um duelo (art. 224 
elo CPM), que tem uma p e n a 
prevista ele detenção até três 
m eses . 

Em sede de Direito Penal 
Militar, inexiste infração de m e
nor potencial ofensivo. 

5. CONCLUSÃO 
A conclusão que se impõe 

é que os novos institutos trazi
dos à colação pela Lei 9.099/ 
95, a saber: a composição civil 
extintiva da punibilidade; a 
tra nsação p e nal; a representa
ção para os crimes de lesões 
corporais leves e culposas; e a 
suspe nsão condicional do pro
cesso, são inaplicáveis na Jus
tiça Militar; 

A se entender de forma 
contrária, tais institutos (con
quanto importantes no direito 
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p e n al comum), seriam noc ivos 
à estrutura elas Forças Armadas 
e elas Polícias Militares , pois en
fraqueceriam seus va lores pró
prios : a lealdade ao Coman
dante, o sentimento de cum
primento elo dever, o respeito 
aos superiores e aos camara
das , o respeito e o amor à Pá
tria e aos seus símbolos, indo 
de encontro ao binômio disci
plina e hierarqui a; 

Tanto o Direito Penal Mi
litar é refratário aos institutos 
da Lei 9.099/ 95, que até mes
mo o importante instituto do 
11 Sursis 11 ne le previsto (art. 88 do 
CPM), não se ap lica, em tem
po de paz , aos condenados por 
crime contra a segurança n ac i
onal , de a liciação e incitame~ 
to , de violência contra o supeW' 
rior, oficial de dia, de serv iço 
ou de quarto , sentinela, v igia 
ou plantão; ele desrespeito ao 
superior, ele insubordinação ou 
de deserção, a lém dos crimes 
previstos nos arts. 160, 161 , 
162 , 235 , 291 e seu parágrafo 
único , ns. I a IV. 

A explicação , que se 
adapta como uma luva para os 
casos da Lei 9.099/ 95, está no 
entendimento de que há casos 
em que o interesse da Pá tria 

ou das Insti tui ções Militar. 
(Forças Armadas e Polícias N ' 

litares) está acima elos própri
os fundame ntos destes institu
tos e assim, o processo deve 
seguir seu rumo e a pena deve 
ser sempre executada para ser
vir de exemplo e dissuadir a 
repetição do crime. 

Por último , cabe ao Pro
motor de Justiça junto à Audi
toria Militar (federal ou esta
dual), na qu a lid ade ele 
dominus littis, n ã o p e rmitir in
tromissões indevidas na seara 
ela Justiça Castrense , e n e m dis
por de sua competência exclu
s iva. E, como custos legis, ve
lar pela exa ta a plicação d a le 
gislação pe na l militar e proces
sual penal militar. 

JORGE CESAR DE ASSIS 
Promotor de Ju stiça do Paraná 
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OBRAS - Em breve vai ser anunciada a 
data da inauguração das obras que estão 
em andamento na sede campestre da APMP, 
destacando-se o novo salão que compre
ende as saunas seca e úmida, vestiário , área 
de repouso , sala de TV, área para jogos, 
lareira, bar, churrasqueira e terraço. Estão 
em fase de implantação de paisagismo os 
cinco tanques para a criação de peixes (im-
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plantaremos um ''Pesque-não pague'0 , o 
bosque e o pomar. 
Mais um campo de futebol foi implantado, 
para uso dentro dos próximos 90 dias, além 
de uma nova residência para o caseiro res
ponsável pela manutenção ·da área agríco
la e p ela vigilância da chácara, que está 
sendo inteiramente cercada com palanques 
ele concreto. 

AliANÇAS- O procurador ele Justiça Mauro Antonio França partici
pa aos colegas que se casou recentemente com Regiane Lustosa dos 
Santos, advogada do Banestaclo. Ao casal, os cumprimentos e votos 
de uma viela jurídico-conjugal plena de sucessos. 

/ 

PARANÁ NO STJ - Vem ganhando cor
po, com a adesão de importantes seg
mentos da sociedade araucariana, o mo
vimento que a APMP e a PGJ estão ini
ciando em favor da indicação do pro
curador de Justiça Felix Fischer para o 
preenchimento da vaga destinada ao 
Ministério Público no Superior Tribunal 
de Justiça. Fischer é um dos mais desta
cados estudiosos do direito em nosso 
estado, tendo lecionado na Universida
de Estadual de Londrina, na Pontifícia 
Universidade Católica e composto por 
duas vezes, na qualidade de examina
dor, banca de seleção de professores 
para a Universidade Federal do Paraná. 
Atualmente é professor ele Direito Penal 
na Faculdade de Direito de Curitiba, na 
Escola Superior elo Ministério Público e 
na Escola Superior ela Magistratura. O 
trabalho de Fischer tem sido reconheci
do nos Tribunais Superiores, em Brasí
lia , pois há anos coordena com muito 
brilhantismo o setor de recursos (STF, 
STJ) da PGJ do Paraná . O Paraná conta, 
atualmente, com dois ministros nas al
tas Cortes: Milton Luiz Pereira no pró
prio Superior Tribunal de Justiça, e João 
Orestes Dalazen, recém nomeado para 
o Tribunal Supetior do Trabalho. 
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As penas e a violência 

O s tempos de barbárie ainda não pas
saram de todo . Os ódios antigos roem 

os códigos mode rnos. A violência, reinan
do na consciência dos home ns, acha-se 
muito bem estruturada nos sistemas legais . 
Parece have r acordo sobre a violência, 
consentida, instigacla por todos os meios. 
Nem mesmo o impacto do cristianismo, em 
dois mil anos, ope rou a mudança no es ta
elo ele espírito dos homens. A p e na ele ta
lião seria um grande avanço e m nossa 
época, aplicando-se quando e onde a re
pressão não se satisfaz en1 arrancar somen
te os olhos e os de ntes. A "compositio" 
pe rmanece sob formas dissimuladas , ele 
maior imoralidade . A lei de Lynch sobre
vive na cabeça dos homens , pronta para 
ser aplicada. Quando não se faz vingança 
pe las próprias mãos, arma-se o carrasco . 

Tais f a tos também jus tificari'am a 
idé ia de Mezger de que "a sociedade tem 
os criminosos que me rece". 

A evolu ção não surge pronta e aca
bada , é um longo processo de luta cons
tante, sem tréguas, porque os ve lhos ran
cores sitiam e a tacam ele todos os lados . 

O novo humanismo, no campo ela fi
losofia jurídica , deve consistir na demoli
ção dos fundame ntos da filosofia repres
s iva. Tem de bani-la prime iro ela consci
ê ncia dos home ns, tornando-se pragmáti
co, instrume nto ele açã o dos militantes do 
Dire ito. 

Representou considerável progresso 
a Escola Positiva deslocar do crime para o 
criminoso , o centro da ciência p e n al , 
es truturando as categorias e tipos do ho
mem de linqüente sob moldes naturalistas, 
apenas com responsabilidade social, visa
elos por medida ele segurança. Mas a dou
trina qu e parece haver ganho muito te rre
no, porqu e se adapta à atual preocupa
ção filosófica, teve início com I;:rik Wolf, 
basea ndo a punição (o Dire ito P.enal) nos 
tipos ele autores, substituindo uma tipolo
gia ele ações por uma tipologia ele auto
res . O criminoso passa a ser olhado já não 
mais como indivíduo ligado a categorias 
naturalísticas biológicas, porém como pes
soa colocada num plano espiritual. No 
e ntanto , não sugere a abolição da pe na. 

O Prof. Milan Milutinovic, por oca
sião do 7º Congresso Inte rnacional de Cri
minologia, realizado em Belgrado, apon-

tou as três grandes tendê ncias da Crimi
nologia Contemporânea: a te ndência so
ciológica e interacionalista, a tendência 
clínica e a tendência de política criminal. 
Disse e le : 

"A prime ira tendê ncia (sociológica) 
tem um caráter sociológico e pode ser de
finida como interacionalista, concentran
do-se no fato de que a sociedade selecio
na os criminosos. Partindo d esse ponto de 
vista, se esforça por questionar as investi
gações tradicionais, insistindo na inves ti
gação da cifra negra, no processo de es
tigmatização e es tereotipo de criminoso . 
A segunda tendência (clínica) se situa no 
plano clínico e se esforça para sistemati
zar os resultados dos tra tamentos elos cri
minosos. Ela se apoia em teorias (como a 
ela p e rsonalidade criminal) e sobre os 
métodos (como a tipologia) com o intuito 
de transmitir e comunicar as observações 
clínicas. A terce ira tendê ncia (política cri
minal) se coloca no pla no das ciências 
sociais aplicadas e aborda a Criminologia 
como Ciência de Defesa Social. Ela se in
te ressa pelas investigações (p o r exemplo , 
os sistemas ele administração de justiça) e 
suas investigações avaliativas 11

• 

Rosa Del Olmo, acrescenta uma quar
ta, a tendência qu e chama ele criminolo
gia crítica, cujo fim é questionar a Crimi
nologia mesma , estudando problemas que 
as outras tendências tenham deixado de 
lado. Esta criminologia crítica crê no cri
me como um produto social, sustentando 
que a abolição dele é possível em certos 
arranjos sociais e que as causas do crime 
ou d a criminalidacle não são universais , 
variando conforme a realidade social. 

Essa tendência reve la que o proble
ma a resolver é o da criminaliclade e não 
o da norma penal. 

Dizia o Prof. Robe rto Lyra qu e "ela 
massa ele idé ias de ma is alcance para o 
futuro sobressa i a tendê nci a sociológica ". 
Nesta, constitui um equívoco a afirmativa 
ele qu e o Dire ito Penal é conseqüência ou 
solução ele desigu aldades sociais . 

A Escola Humanista procura a soma 
das verdades e as suas r e la ções de 
interde p endê ncia . 

NOEL NASCIMENTO 
Promotor ~e Just iça aposentado 
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Aniversariantes 
do Mês 

01 
C laudia R egina M o n.te U.-o Rocha 

José J a ir Bussador 
02 

Luiz Fernando B e lline tti 
C e lso Carlos M arins C a rne iro 

Eds on Luiz P e te rs 
03 

Julio Victor M ille o Filho 
Eds o.nJosé F e rre ira dos S a nto 

Danuza Nadai 
Maria Sonia Fre ire Gar c ia 

04 
Jorge Fe,-nanclo Barr e to d a Costa 

Reinaldo R. Honora to Santos 
S a ulo Rarnon F e rre ira 

05 
Y e do d e Faria Pinto N e to 

06 
Robe rtson Fonsec a ele Azeved o 

S é rgio Miglia ri Salon<ã o 
07 

Le o n u.- B a tisti 
Gaspar Antonio dos Sa ntos C a r rilho 

08 
Kare n Lucia M e ndes Corde iro 

Carlos Le p1- v ost 
09 

A re li da Silva C orre ia 
Antonio Fra ncisco S e g a 

D ivon z ir Va le s i 
10 

Zaide ele Albuque rque Camargo 
12 

Edson Aparec:i.do C e n.<e n s ati 
Lu is Paul o Zane tti 

13 
Alphe u Milla Qu iroz 

Moizes Torqua to 
14 

Mate u s E. Sique ira N. B ert o n c ini 
Eduardo Con-ea B rag a 

15 
Nelson Antonio Mugirlosk:l 

Luiz Rogé rio Luce n a dos S a ntos Lima 
P e dro Firma.n N e to 

16 
M a rione Souza B a nde ira 

Fra ncisca Olga P e r e ira F a ria 
Maria Apa r e cida M e llo d a Silva 

17 
José C le to N to 

18 
Tade u Antonio Wollrna nn A brão 

E s te fan.ina Mussak 
20 

Wilma ele Sottorna ior Sique ira 
21 

Cla yton Mararlhão 
Vivían P a tricia F o rtunato 

22 
Marília V ie ira Frede rico 

J a ir CU.-ino dos S a ntos 
João P a ulirlo Vie ira Filho 

23 
Migue l Lima Mor ira 
P a ulo C e s a r Busato 

25 
Le nita M a rce lino d a Silva 

Osvaldo Lucia no dos Sa ntos LiJ:na 
Ger a ldo d e Fre ita s 

Leon a rdo G a b a rd o F ava 
Luiz Carlos Biaggi 

26 
Didio Mar c h s ini 

Franc isco José A . S . Branco 
28 

H o rá cio Silv ira 
29 

Jo é J o rge D q u c h 
30 

c ,-is tina M. S . Correia da Sil a 
E dua rdo Nagib Matni 
Wilson J osé Galh ira 

C esar O tá io S c ir a T s eroli 
Luiz Fran c isco Fontoura 

I 
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PC>ESIA 

Paranaensidade 
Brasilidade sulina, 

sentimento caboclo, 

caboclo ensimesmado na colina. 

com o coral de pássaros 

até a queda nas cataratas 

que estremece a terra. 

Tropeiro levando as manadas, 

derramando mate, 

trazendo mercadorias, 

Nos pousos, Encontro de bravura guarani 

e bandeirante, 

suor e sangue 

e então povoados florescendo 

à beira do carreiro; 

sal, pólvora e chumbo; 

tropeiro transportando 

abraços, notícias, saudades, 

esperanças dos imigrantes, 

de negros escravos nos pousos a bondade das raças, 

e camponeses servos. à sombra dos pinheirais; 

na Rua das Tropas 

muito sentimento nas bruacas; 

tropeiro construindo a Pátria 

nos pousos. Da terra cobiçada 

pelo ouro 

que se encruzilha cintilante 

na Vila Estrela 

e tesouros da flora e fauna, dos Campos Gerais; Tropeiro 

dos braços dos rios que a envolvem 

em correntezas de prata. 

nos pousos hospedando o mundo inteiro, 
-nasceu o Paraná 

que passou no céu e na terra 

como se montara a mula-sem-cabeça 

e laçasse o boitatá. -seu espírito-

Águas em procissão lenta ... ·. 
brasilidade sulina, 
sentimento caboclo, pelo Guaíra, 

entoandocânticosgrego~os caboclo ensimesmado na colina. 

NOEL NASOMENTO 
poeta membro da Academia Paranaense de Letras 

Promotor de justiça 

1) Código de Organização e Divisão Judiciárias do 

Estado do Paraná (atualizado) 

Curitiba, JM, 1996, 190 p., R$ 19,50 

2) Código Civil Anotado - Eulân~pio Rodrigues Filho 

.teme, LED, 1996, 915 p. , R$ 65,00 

~) Prática e Jurisprudência Falências e Concordatas

]. B. Torres de Albuquerque Leme, LED , 1996 

vol. I , 397 p. 

vol. II , 432 p., R$ 89,00 (2 voh_m~es) 

4) Princípios de Direito Crüninal - Enrico Ferri 

Can~pinas, Bookseller, 1996, 544 p., R$ 86,00 

5) Tratado da Prova en~ Matéria Criminal, 3ª ed. -

C.].A . Mittennaier 

Catnpinas, Bookseller, 1996, 401 p. , R$ 73,00 

6) Uniã o Livre - Rainer Czajkowski 

Curitiba, Juruá, 1996, 206 p., R$ 24,50 

- 7) Nova Coletânea de Legislação de Trânsito, 13ª 

ed. - Carlos Flores Lazzari 

Porto Alegre, Sangra, 1996, 611 p., R$ 64,00 

8) Julgatnento das Contas Municipais -

José Nilo de Castro 

Belo Horizonte, Del Rey, 1995, 17 4 p., R$ 23,00 

9) Recursos e Impugnações nos Juizados Especiais 

Cíveis - ]. S. Fagundes Cunha 

Curitiba, Juruá, 1996, 252 p., R$ 29,40 

10) Teoria e Prá tica dos Juizados Especiais 

Critninais - Liberato Póvoa 

Curitiba, Juruá, 1996, 157 p. , R$ 15,70 
11) Estatuto do Estrangeiro (atualizado) -

Eduardo Smidt Verona (coord.) 

Curitiba, JM, 1996, 442 p. , R$ 39,50 

12) Eleições 96, 3ª ed. -

Ulisses de Jesus Maia Kotsifas 

Curitiba, Juruá, 1996, 304 p. , R$ 27,90 

13) FITA DE VÍDEO - Eleições 96 -

Ulisses de Jesus Maia Kotsifas 

Curitiba, Juruá, 1996, R$ 39,40 

14) Tratado dos Registros Públicos -

Miguel Maria de Serpa Lopes 

Brasília, Brasília Jurídica 

vol. I , 1995, 505 p. , R$ 63,00 

vol. II, 1996, 539 p ., R$ 65,00 

15) Recurso Espe cial e Extraordinário e outros 

Recursos , 2ª edição -

Samuel Monteiro 

Sã o Paulo, Hemus, 979 p. , R$ 120,00 

** Os livros acüna relacionados estão com preço 

bruto, sen~ os descontos previstos no convênio. 

Infonnações passadas pela Livraria Juruá. 
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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 vant4\gem: carência 
de 60 dias para o início do pagamento da anuidade e parcelamento em 3 vezes. 

Procure sua agência Banestado. 

~on~st~do Viso 
·-!JIIJO 

f-... '~~ .... 
1. ~--: ~ 
l ,._ '• r lllíl 

/\últiplos funçõ~s, múltiplos r~olizoçõ~s. 
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