MOÇÃO DE APOIO A ROBERTO MONTE, DEFENSOR DOS DIREITOS HUMANOS,
QUE ESTÁ SENDO JULGADO POR UM TRIBUNAL MILITAR

A Comissão de Direitos Humanos, o Núcleo de Cidadania e Diretos Humanos, o Programa
de Pós-graduação em Ciências Jurídicas e a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários da
Universidade Federal da Paraíba vem de publico manifestar a sua indignação e prestar a sua
solidariedade a Roberto Monte, fundador e coordenador da DH-NET de Natal, Rio Grande do
Norte, que está sendo processado por um tribunal militar.
O militante dos direitos humanos foi denunciado pelo Ministério Público Federal Militar
com base nos artigos 155 (incitamento à desobediência) e 219 (ofensa às forças armadas) do Código
Penal Militar Brasileiro, promulgado através do decreto-lei 1001 de 21 de outubro de 1969, ainda
na Ditadura Militar.
Os crimes imputados a Roberto Monte se referem a uma palestras proferida durante o I
Congresso Norte-Nordeste de Direito Militar em 2005 no auditório da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte e são puníveis com pena privativa de liberdade, que pode chegar a até quatro anos
de reclusão.
Consideramos este processo um atentado à liberdade de expressão, uma afronta aos
princípios fundamentais do Estado de Direito e uma volta aos tempos obscuros e arbitrários da
ditadura militar. O julgamento de um civil por um tribunal militar por crimes de opinião fere
inclusive os tratados internacionais aos quais o Brasil aderiu e é incompatível com o processo de
consolidação das instituições democráticas que o Brasil está vivendo.
Repudiamos essa grave ameaça à ordem jurídica e aos direitos humanos no nosso Pais e
manifestamos toda a nossa solidariedade ativa ao economista e educador Roberto Monte, que possui
uma longa folha de serviços prestados à causa da democracia e dos direitos humanos no Brasil, e
que uma vez mais se encontra engajado em uma luta pela ampliação e defesa do Estado de Direito
no Brasil.
Conclamamos toda a sociedade civil e os representantes das instituições democráticas do
nosso País a participar ativamente nesta campanha de solidariedade a Roberto Monte e de repúdio
da arbitrariedade que está sendo cometida contra ele. Esse é um momento oportuno para que seja
desencadeado pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Movimento Nacional de Direitos
Humanos e pelas demais entidades de defesa e promoção dos direitos humanos no Brasil, um
grande movimento pela revogação dessa legislação militar, inspirada na Lei de Segurança Nacional
que confronta-se com a Constituição de 1988.
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