
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

RESOLUÇÃO Nº 3237/2021

Define e consolida, em âmbito estadual,
as  atribuições  do  Ministério  Público  do
Paraná  em  primeiro  grau,  na
investigação, processo e julgamento dos
crimes  militares  ou  cometidos  por
militares,  na  realização  de  visitas  de
inspeção  nas  carceragens  de  unidades
militares e nas visitas de controle externo
da atividade policial judiciária militar.

O  PROCURADOR-GERAL DE  JUSTIÇA DO  ESTADO
DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar
Estadual nº 85, de 27 de dezembro de 1999, tendo em vista o contido no Protocolo
nº 6884/2020-PGJ/MPPR e o deliberado pelo Órgão Especial do egrégio Colégio de
Procuradores de Justiça, em Sessão Extraordinária realizada nos dias 27 de maio e
08 de junho de 2021, e

Considerando que, conforme a Constituição Federal e os
compromissos internacionais assumidos pela República Federativa do Brasil, existe
um dever dos órgãos estatais de tutela efetiva dos bens jurídico-penais, ostentando
o  Ministério  Público  papel  de  especial  relevo  no  cumprimento  dessas  funções,
notadamente quando os eventuais delitos são cometidos por pessoas no exercício
de suas funções oficiais;

Considerando a necessidade de preservar a distribuição
equânime de atribuições entre as Promotorias de Justiça do Estado, inclusive no
tocante aos crimes militares ou cometidos por militares, tornando mais célere, efetiva
e eficiente a atuação ministerial em prol da coletividade;

Considerando que a Carta Magna facultou aos Estados,
na  organização  da  Justiça  Estadual,  criar,  por  meio  de  lei  própria  e  mediante
proposta do Tribunal de Justiça (art. 125, § 3º da Constituição Federal, com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004), a Justiça Militar estadual;

Considerando, porém, que a despeito de tal faculdade,
não restou criada, no Estado do Paraná, a Justiça Militar Estadual, sendo prevista,
tão  somente,  nos  termos  do  art.  143  da  Resolução  TJPR  nº  93/2013  –  que
estabelece a denominação e competência das varas judiciais em todo o Estado –, a
70ª Vara Judicial,  sediada em Curitiba,  denominada Vara da Auditoria da Justiça
Militar, à qual compete o processo e julgamento dos crimes militares, observado o
disposto nos arts. 44 a 47 do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado
do Paraná;
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Considerando que, também diversamente do que ocorre
no âmbito federal, em que existe carreira própria e especial do Ministério Público
para atuação perante a Justiça Militar da União, qual seja, o Ministério Público Militar
(art.  128,  I,  “c”,  da  Constituição  Federal),  não  há,  no  Estado  do  Paraná,  um
Ministério Público com carreira e organização próprias nesta seara, incumbindo tal
mister ao Ministério Público Estadual, cujas atribuições e distribuição de serviços
são  definidas  pela  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  “ad  referendum”  do  Órgão
Especial do egrégio Colégio de Procuradores de Justiça;

Considerando que os crimes militares,  em especial  os
que  ofendem diretamente  as  pessoas,  desafiam uma  resposta  rápida,  efetiva  e
eficiente do Estado, importando, para tanto, que o Ministério Público acompanhe, de
perto e com presteza, a investigação do caso, pelo Promotor de Justiça da comarca
de ocorrência dos fatos;

Considerando que  a  concentração  de  atribuições
exclusivamente  em  representantes  do  Ministério  Público  da  Capital  mostra-se
medida  prejudicial  à  atuação  mais  imediata  e  célere  da  Promotoria  local  (ou
daqueles  órgãos  ministeriais  que  estejam  acompanhando  complexas  diligências
investigatórias),  colocando  em risco  a  qualidade  e  eficácia  da  apuração  desses
delitos;

Considerando que  tal  centralização  culminaria  por
subtrair a atuação proativa do órgão ministerial do local do evento, que não raro tem
contato direto com a realidade e seus envolvidos, implicando, por consequência, em
sério  comprometimento  do  controle  externo  da  atividade  policial,  da  defesa  dos
direitos humanos e, até mesmo, da possibilidade de acesso à Justiça, em grave
descrédito institucional junto à população local;

Considerando que  a  aludida  concentração,  além  de
ocasionar acúmulo de serviço, tende a impactar na qualidade das investigações em
razão do distanciamento  da realidade fática  e  local,  dificultando  a realização de
diligências aptas a esclarecer os fatos noticiados e comprometendo, neste sentido,
uma efetiva e direta investigação pelo Ministério Público e, portanto, uma atuação
ministerial mais rápida e eficaz;

Considerando, ainda – a par do indesejável acúmulo de
serviço  e  consequente  impacto  na  qualidade  das  investigações  –  o  expressivo
aumento do número de procedimentos investigatórios em decorrência da ampliação
do conceito de crimes militares estabelecida pela Lei nº 13.491/2017, abarcando,
assim, inúmeros ilícitos cometidos em todo o Estado;

Considerando que a celeridade na apuração dos crimes
militares  pelo  Ministério  Público,  com o rápido  desencadeamento  da persecução
penal  de  seus  autores,  é  medida  que  se  impõe,  servindo,  inclusive,  para  o
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desencorajamento de comportamentos semelhantes, reforçando a disciplina como
valor essencial à carreira militar;

Considerando que as atribuições ministeriais podem, e
muitas vezes devem, estar desatreladas da competência deferida aos membros da
magistratura, leitura que decorre da autonomia e independência constitucionalmente
asseguradas  à  Instituição  e  seus  integrantes,  nada  impedindo,  portanto,  que  o
Ministério Público promova a sua própria configuração, otimizando suas forças e
recursos  humanos  para  melhor  cumprir  o  dever  constitucional,  em benefício  da
população;

Considerando, assim, que a competência especializada
para o processo e julgamento dos crimes militares, concentrada na 70ª Vara Judicial,
em Curitiba, não afasta ou exclui a atuação persecutória do Ministério Público nas
diversas  Comarcas  do  Estado  para  o  necessário  e  expedito  atendimento  à
população, o exercício do controle externo da atividade policial  judiciária militar e a
investigação  dos  crimes  militares  ou  cometidos  por  militares,  ocorridos  nos
respectivos limites territoriais;

Considerando que a descentralização de atribuições não
implica violação ao princípio do Promotor Natural, observando, inclusive, o critério
territorial  atinente ao local  de ocorrência dos fatos,  consubstanciando,  outrossim,
racional e justificada distribuição de atribuições amparada no interesse público;

Considerando que tal  descentralização tampouco pode
ser vista como limitador o quanto previsto no art. 29 do Código de Processo Penal
Militar,  pois  havendo atribuição específica  para  as  Promotorias  de Justiça  locais
atuarem junto à Vara da Auditoria da Justiça Militar na fase investigatória (até, e
inclusive, o oferecimento da denúncia ou recurso contra eventual rejeição), atuam
elas na qualidade de Promotorias de Justiça Militares para tais fins;

Considerando que tal  sistemática é aplicada, inclusive,
em diversas Comarcas do Paraná em diferentes vertentes da atuação ministerial
(como, por exemplo, em Curitiba, com as Promotorias  de Justiça de Prevenção e
Persecução Criminal  e Promotorias  de Justiça Criminais) com órgãos ministeriais
atuando  especificamente  na  fase  investigatória  e  outros  assumindo  a  fase
processual, sem implicar qualquer tipo de irregularidade procedimental e processual;

Considerando que a concentração de procedimentos, no
caso, se justifica tão somente em relação aos crimes exclusivamente militares – ou
seja,  aos que são previstos  unicamente no Código Penal  Militar,  sem tipificação
correspondente no Código Penal e nas demais leis penais, como v.g. insubordinação
(CPM, art. 163); abandono de posto (CPM, art. 195); embriaguez em serviço (CPM,
at.  187);  dormir  em serviço  (CPM,  art.  203)  –  visto  possuírem características  e
peculiaridades próprias que a recomendam;
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Considerando, em relação aos crimes contra a vida que,
conforme preconizado pela Constituição da República (art. 125, §4º) e pelas normas
infraconstitucionais que regulam a matéria (CPM, arts. 9º, §1º e CPPM, art. 82 e §2º)
e de acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça (v.g. STJ -
AgRg  no  RHC  122.680/PR,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA FONSECA,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  03/03/2020,  DJe  09/03/2020;  AgRg  no  REsp
1830756/SP, Rel.  Ministro  JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
23/06/2020, DJe 29/06/2020; AgRg no AREsp 1400937/RS, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019; REsp 1737088/SP,
Rel.  Ministro  JORGE MUSSI,  QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018,  REPDJe
18/10/2018, DJe 31/08/2018; AgRg no REsp 1803239/SP, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019;
AgRg no REsp 1725235/SP,  Rel.  Ministro  REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA,  julgado  em 22/05/2018,  DJe  30/05/2018;  CC 144.919/SP,  Rel.
Ministro  FELIX  FISCHER,  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  22/06/2016,  DJe
01/07/2016),  que  compete  aos  Promotores  de  Justiça  com  atribuição  comum
examinar  a existência ou não de crime doloso contra a vida de competência do
Tribunal do Júri, inclusive a verificação sobre a incidência de eventuais excludentes
da  conduta,  tipicidade,  antijuridicidade,  culpabilidade  ou  causa  extintiva  da
punibilidade,  não  cabendo  aos  Promotores  de  Justiça  com  atuação  perante  a
Auditoria  Militar  se  pronunciar  previamente  sobre  esses  casos,  tampouco
supervisionar  ou  realizar  investigações  criminais  envolvendo  mortes  ou  eventual
crime contra a vida;

Considerando a conveniência de aclarar e consolidar as
atribuições  das  Promotorias  de  Justiça  em  todo  o  Estado  do  Paraná,  para  a
instauração  de  procedimentos  investigatórios  criminais,  acompanhamento  de
inquéritos policiais militares e outros procedimentos administrativos similares, para o
processo e julgamento de infrações penais militares ou cometidas por militares, bem
como,  ainda,  para  a  realização  de  visitas  de  inspeção  em  unidades  prisionais
militares e para o controle externo da atividade policial judiciária militar,

R E S O L V E

Art. 1º A presente Resolução define e consolida, em âmbito estadual, as atribuições
dos membros do Ministério Público do Paraná de primeiro grau para a investigação,
processo, julgamento e interposição de eventuais recursos, dos denominados crimes
militares, ou cometidos por militares, de competência da Justiça Estadual, bem como
para a realização de visitas de inspeção em unidades prisionais militares e para o
controle externo da atividade policial judiciária militar.
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Art. 2º Às Promotorias de Justiça junto à Auditoria Militar, sediadas no Foro Central
da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, incumbe atuar:

I - na investigação e respectivo processo, até julgamento e eventual interposição de
recurso,  dos  crimes  exclusivamente  militares,  assim compreendidos  os  previstos
unicamente  no  Código  Penal  Militar,  sem  tipificação  correspondente  no  Código
Penal ou em outras leis penais, independentemente do local onde tenham ocorrido;

II - na investigação e respectivo processo, até julgamento e eventual interposição de
recurso,  dos  demais  crimes  militares  ocorridos  no  Foro  Central  da  Comarca  da
Região Metropolitana de Curitiba, à exceção dos crimes contra a vida, qualquer que
seja sua forma (dolosa ou culposa, tentada ou consumada);

III - em relação aos crimes comuns e militares ocorridos nas demais Comarcas do
Estado, respectivos foros centrais e regionais, após cientificadas as Promotorias de
Justiça do local de ocorrência dos fatos, do recebimento da denúncia oferecida e da
decisão  quanto  às  medidas  cautelares  e  assecuratórias  contemporaneamente
postuladas,  com  o  transcurso  do  respectivo  prazo  recursal,  nas  ações  penais
distribuídas à Vara da Auditoria da Justiça Militar, acompanhando-as durante toda a
fase de conhecimento, até julgamento e eventual interposição de recurso.

Art. 3º Ficam mantidas às Promotorias de Justiça Criminais de cada Comarca, salvo
em relação aos crimes exclusivamente  militares,  as  atribuições para  persecução
penal dos demais crimes militares ocorridos nos respectivos limites territoriais, até o
recebimento da denúncia ou, no caso de rejeição ou de indeferimento de eventuais
medidas cautelares com ela apresentadas, até a interposição de recurso contra a
decisão, ou, ainda, eventual promoção de arquivamento.

§ 1º Nas Comarcas onde houver mais de uma Promotoria de Justiça Criminal, tais
atribuições são concorrentes, podendo os agentes ministeriais atuar em conjunto ou
isoladamente.

§  2º As  atribuições  de  que  trata  este  artigo  compreendem  a  instauração  de
procedimento  investigatório  criminal,  atuação  nos  inquéritos  policiais  militares  e
procedimentos  administrativos  similares,  bem  como  nas  respectivas  medidas
cautelares ou incidentais.

§ 3º Ao final da instrução pré-processual, a Promotoria de Justiça Criminal do local
de ocorrência dos fatos firmará seu convencimento, promovendo o arquivamento ou
oferecendo denúncia,  sendo o procedimento,  com a respectiva  peça processual,
encaminhado ao Juízo da Auditoria Militar.

§ 4º Após o  recebimento da denúncia  pelo Juízo da Auditoria  Militar,  a  atuação
processual  na  fase  de  conhecimento,  na  interposição  e  na  manifestação  em
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eventuais recursos será de atribuição dos Promotores de Justiça junto à Auditoria
Militar.

§ 5º No caso de conexão ou continência entre infrações exclusivamente militares e
demais crimes militares, prevalecerá a atribuição do Promotor de Justiça:

I - do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave;

II - do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas
penas forem de igual gravidade;

III – prevento, nos demais casos.

Art.  4º A  atribuição  para  instaurar  procedimentos  investigatórios  criminais,
acompanhar  inquéritos  policiais  militares  e  procedimentos  similares,  relativos  a
crimes contra a vida, cometidos por militares, em qualquer de suas formas, dolosa
ou culposa, tentada ou consumada, é das Promotorias de Justiça Criminais do local
de ocorrência dos fatos e, onde houver, das Promotorias de Justiça com atuação
perante o Tribunal do Júri da respectiva Comarca.

§ 1º Cabe aos Promotores de Justiça de que trata este artigo atuar nas respectivas
medidas cautelares e incidentais, incumbindo-lhes examinar a existência ou não de
crime doloso contra a vida, com a verificação acerca da incidência de eventuais
excludentes da conduta, tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade ou causa extintiva
da punibilidade,  não cabendo aos Promotores de Justiça junto à Auditoria Militar
realizar manifestação prévia nesses casos.

§  2º Recebendo  os  Promotores  de  Justiça  junto  à  Auditoria  Militar  autos  de
investigação  que  envolvam crimes  contra  a  vida,  em qualquer  de  suas  formas,
deverão incontinenti encaminhá-los aos Promotores de Justiça Criminais ou, onde
houver, às Promotorias de Justiça com atuação perante o Tribunal do Júri, na forma
prevista neste artigo.

Art.  5º As  disposições  contidas  nesta  Resolução  não  afastam  nem  excluem  a
atuação  dos  Grupos  de  Atuação  Especial  de  Combate  ao  Crime  Organizado
(Gaecos),  estabelecida  na  Resolução  nº  1.801/2007-PGJ,  cujas  atribuições
permanecem inalteradas.

Art. 6º As visitas técnicas de inspeção nas carceragens de unidades militares dar-
se-á:
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I - nas unidades situadas no Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de
Curitiba, e no Batalhão de Polícia de Guarda (BPGd), pelas Promotorias de Justiça
junto à Auditoria Militar, em conjunto ou isoladamente;

II - nas unidades localizadas nas demais Comarcas, Foros Centrais e Regionais do
Estado,  pelas  respectivas  Promotorias  de  Justiça  Criminais,  em  conjunto  ou
isoladamente onde houver mais de uma Promotoria Criminal, observada eventual
atribuição definida em Resolução de distribuição de serviços.

Art.  7º As visitas relacionadas ao controle  externo da atividade policial  judiciária
militar  nas  unidades  da  Polícia  Militar  responsáveis  pela  instrução  de  inquéritos
policiais militares e apuração de fatos sujeitos à competência do Juízo da Auditoria
Militar, serão realizadas:

I - No  Foro  Central  da  Comarca  da  Região  Metropolitana  de  Curitiba,  pelas
Promotorias de Justiça junto à Auditoria Militar, em conjunto ou isoladamente;

II - Nas demais Comarcas, Foros Centrais e Regionais do Estado, pelas respectivas
Promotorias de Justiça Criminais, em conjunto ou isoladamente onde houver mais
de uma Promotoria Criminal, observada eventual atribuição definida em Resolução
de distribuição de serviços.

Parágrafo único. As visitas de controle externo das demais unidades militares, que
não  detenham  as  atribuições  previstas  no  caput,  observarão  o  disposto  em
normativa específica da Procuradoria-Geral de Justiça.

Art. 8º Incumbe às Promotorias de Justiça junto à Auditoria Militar a realização de
visitas de controle externo junto à Corregedoria da Polícia Judiciária Militar Estadual.

Art. 9º À exceção dos procedimentos envolvendo crimes exclusivamente militares e
dos crimes militares ocorridos no Foro Central da Comarca da Região Metropolitana
de Curitiba, as Promotorias de Justiça junto à Auditoria Militar na Capital, no prazo
de  90  (noventa)  dias, contados  da  publicação  da  presente  Resolução,  deverão
promover  a  remessa  dos  demais  inquéritos  policiais  militares,  procedimentos
similares e/ou correlatos relativos aos crimes militares ou praticados por militares e
dos  crimes  contra  a  vida  (dolosos  ou  culposos,  tentados  ou  consumados),  às
Promotorias de Justiça Criminais do local de ocorrência dos fatos, observados os
termos desta Resolução.

§  1º Em  havendo  mais  uma  Promotoria  de  Justiça  Criminal  na  Comarca,  o
procedimento será objeto de distribuição entre as citadas Promotorias.
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§ 2º Em se tratando de crimes contra a vida, o feito será remetido à Promotoria de
Justiça com atuação perante o Tribunal do Júri, onde houver ou, quando não, a uma
das Promotorias de Justiça Criminais da Comarca, mediante distribuição.

Art.  10. A  Subprocuradoria-Geral  de  Justiça  para  Assuntos  de  Planejamento
Institucional  providenciará, no prazo de 90 (noventa) dias,  a partir  da publicação
desta Resolução, as medidas necessárias à habilitação das Promotorias de Justiça
Criminais do interior  do Estado no Sistema Projudi,  junto à Vara da Auditoria da
Justiça Militar.

Art.  11. A  Subprocuradoria-Geral  de  Justiça  para  Assuntos  Administrativos
disponibilizará  o  suporte  necessário  às  Promotorias  de  Justiça  junto  à  Auditoria
Militar na Capital para, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta
Resolução, a conclusão da triagem e remessa dos procedimentos de que trata o
artigo 9º.

Art.  12. Ficam mantidas,  até  90  (noventa)  dias  após  a  publicação  da  presente
Resolução, as atribuições concorrentes das Promotorias de Justiça junto à Auditoria
Militar  na Capital  para atuação nos inquéritos policiais  militares e procedimentos
similares  e/ou  correlatos  que  ali  tramitam e  que  estejam sujeitos  à  remessa  às
Promotorias de Justiça do local  dos fatos,  evitando-se,  desta forma, que sofram
qualquer solução de continuidade.

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 28 de junho de 2021.

Gilberto Giacoia
Procurador-Geral de Justiça
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