
MEMÓRIAS DOS APOSENTADOS 

J. Dantas de Oliveira 

Promotor de Justiça aposentado na 3ª Entrância 

 

Carreira de promotor 

 

Fiz o curso de Direito pensando em fazer concurso para uma carreira 

jurídica, pois já era Professor e Diretor de Escola no estado de São 

Paulo.   Mas eu tinha preferência pela carreira do Ministério Público.    

Na época, acabara de ser lançado o filme "Z", de Costa Gavras, a 

que eu assisti, e isso me animou muito em direção ao MP: a figura 

destemida do juiz de instrução, vivido por Jean Louis Trintignant, me 

impressionou muito. O filme era baseado num caso real, e esse 

personagem ousou enfrentar a poderosa ditadura militar grega para 

a elucidação de um crime político perpetrado pela extrema direita. 

 

Concurso 

 O concurso foi muito concorrido. Não me lembro do número, mas 

ingressei no MP a 09 de maio de 1985. 

 

Experiência como promotor substituto na comarca 

 A primeira experiência como substituto foi na Comarca de Mairiporã, 

e foi bastante proveitosa. 
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Comarcas 

 

A primeira Comarca, como titular, foi Dracena, mas nem cheguei, na 

época, a conhecer a cidade, pois fiquei como substituto em Mococa. 

A experiência em Mococa, como substituto e depois como titular, foi 

muito boa. 

 

Dificuldades da época 

 

Dificuldades havia muitas, desde a falta de equipamentos à falta de 

telefone. 

 

Passagem para as entrâncias 

 

As passagens para as então segunda e terceira entrâncias foram 

sempre através de promoções por merecimento. 

 

Procuradoria e corregedoria do MP na época 

 

Quando ingressei, o Procurador Geral era Paulo Salvador Frontini, e 

o Corregedor Geral era Irahy Baptista de Abreu. 

 

 

Cenário político  

O cenário político era de abertura para a democracia, pois já 

estávamos em 1985. 

 



 3 

Tribunal do Júri 

Atuei por cerca de 12 ou 13 vezes no Tribunal do Júri, nas Comarcas 

de Cotia (ainda como substituto) e Mococa.  Gostei muito da 

experiência. Aliás, na área criminal o que mais me apetecia era o 

Tribunal do Júri.  Na evolução da carreira, passei a atuar 

exclusivamente na área cível, da qual eu gostava mais do que da 

área criminal do dia a dia. 

 

Experiência fora do MP 

 

Atuei como Professor de Direito Civil, e gostei muito da experiência.  

Infelizmente a escola onde eu ensinava foi à insolvência, por má 

gestão. 

 

Aposentadoria  

 Àquela época havia muito trabalho na área cível de São Carlos, e 

éramos apenas dois Promotores.  Além disso, como eu pretendia 

seguir carreira também no magistério particular, precisava realizar 

um Mestrado, e após a aposentadoria isso obviamente ficou mais 

fácil. 

 

J. Dantas de Oliveira  

Promotor De Justiça aposentado 3ª Entrância 


