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Prezados Leitores,
É com muita satisfação que apresen-

tamos os números da Confluências 2016. 
Apesar dos números de 2016 atrasarem, 
devido à problemas técnicos no sistema 
Open Journal System e atrasos no retorno 
da revisão de muitos artigos, isso não pre-
judicou em nada a continuidade e periodi-
cidade dos números e volumes da Revista.

Vale lembrar que a Confluências 
ganhou visibilidade ao ser lançada pelo 
sistema OJS, foi indexada em muitos re-
positórios de revistas, como Latindex, 
Periódicos CAPES, Index Copernicus, 
IBCT, Diadorim, Base, dentre outros. 
Além disso, a Revista circulou em redes 
nacionais e internacionais permitindo 
que muitos autores estrangeiros tenham 
submetido seus artigos por meio do pró-
prio sistema. Por fim, fizemos o esforço 
de passar a publicar eletronicamente três 
números por ano. A adoção da política de 
publicação de dossiês permitiu a maior cir-
culação e visibilidade da Revista aprovei-
tando trabalhos apresentados em Grupos 
de Trabalhos de seminários e congressos, 
que são geralmente, subaproveitados.

As presentes edições de 2016 são 
frutos do trabalho árduo dos professo-
res do PPGSD Vívian Gilbert Ferreira 
Paes e Vladimir de Carvalho Luz e con-
tam com a diagramação do aluno Pedro 
Henrique S. de Assis (InEAC). Aprovei-
tamos o ensejo para agradecer aos leito-
res, autores, pareceristas e todos aqueles 
que apoiam essa iniciativa.

Muito obrigado a todos e boa leitura!
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Quando os professores Eros Grau 
(USP) e Antoine Jeammaud (Univer-
sité Lyon III) propuseram a realização 
de um colóquio em março de 2011, na 
cidade de Tiradentes (MG), com o pro-
pósito de discutir trinta anos de traba-
lho crítico sobre o direito, não imagina-
vam que estivessem lançando a semente 
de uma reunião anual perene em que 
diferentes professores brasileiros e fran-
ceses passassem a compartilhar uma 
agenda comum de pesquisas. Naquela 
ocasião, entusiasmados com as possibi-
lidades de cooperação, seus nove parti-
cipantes – Antoine Jeammaud (Univer-
sité Lyon III), Eric Millard (Université 
Paris X), Eros Grau (USP), Evélyne Sé-
vérin (Université Paris X), Leonel Al-
vim (UFF), Michel Miaille (Université 
Montpellier I), Rabah Belaidi (UFG), 
Roberto Fragale Filho (UFF) e Tércio 
Sampaio Ferraz (USP) – propuseram-se 
a renovar o encontro no ano seguinte. 
Assim, em março de 2012, agora sob o 
tema “Redistribuir por meio do direi-
to?”, ocorreu um segundo encontro em 
Tiradentes (MG) cuja organização foi 
assegurada pelos professores Roberto 
Fragale Filho, Leonel Alvim e Ronal-
do Lobão, coordenadores do Núcleo 
de Pesquisas sobre Práticas e Institui-
ções Jurídicas (NUPIJ) do Programa de 
Pós-Graduação em Sociologia e Direito 
(PPGSD) da Universidade Federal Flu-
minense (UFF). O grupo original foi 
ampliado, não obstante a ausência jus-
tificada de Evélyne Sévérin, pois foram 

incorporados às discussões os profes-
sores Cristina Mangarelli (Universidad 
de la Republica, Uruguai), Eric Soriano 
(Université Montpellier III), Fernando 
Fontainha (FGV-RJ), Maria Cristina 
Vidotte (UFG), Olivier Leclerc (Uni-
versité Nancy II), Pedro Heitor Barros 
Geraldo (UFF), Ronaldo Lobão (UFF) 
e Tatiana Sachs (Université Paris X). Na 
ocasião, todos foram instados a reagir 
ao texto base de Michel Miaille, cuja lei-
tura é agora oferecida ao leitor de Con-
fluências. Para além deste texto base, o 
leitor poderá ainda conhecer as contri-
buições realizadas por Cristina Man-
garelli, Eric Millard, Eros Grau, Leonel 
Alvim, Maria Cristina Vidote, Rabah 
Belaidi, Ronaldo Lobão, Tatiana Sachs 
e Olivier Leclerc. Nelas, discutem-se 
questões epistêmicas sobre as noções 
de direito e redistribuição, a articula-
ção entre direito e sociedade, além de 
questões específicas relacionadas à dis-
tribuição agrária e à existência de dis-
positivos incitativos à distribuição. O 
cardápio dos temas tratados é amplo, 
convidativo e antecipa as discussões 
que animariam o grupo em seu encon-
tro subsequente, sempre em Tiradentes 
(MG), agora sob o tema “O poder e o 
papel político dos juízes”, em abril de 
2014, quando o presente dossiê, cons-
truído entre 2012 e 2013, ganhou fôlego 
para sua apresentação em Confluên-
cias. Que o leitor possa saboreá-lo como 
antecipação de uma próxima rodada é o 
nosso maior desejo.
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SOCIOLOGIA DAS PRÁTICAS POLICIAIS 
E JUDICIAIS: novos atores, velhas práticas?

Artigo

RESUMO
A proposta deste artigo é apresentar como um campo de investigação socio-
lógica tem se constituído no Brasil, destinado a compreender como os atores 
que operam o Sistema de Segurança Pública e Justiça Criminal constroem e 
racionalizam suas práticas. Em seguida, destacamos como os trabalhos reuni-
dos neste dossiê contribuem para uma melhor compreensão dos significados da 
categoria justiça ao desvelarem como policiais, promotores, defensores e juízes 
descrevem suas ações e, de que maneira, reafirmam seus lócus de autoridade a 
partir dos discursos sobre criminalidade e legalidade.

ABSTRACT
The purpose of this article is to present how a field of sociological investigation 
has been constituted in Brazil, aimed at understanding how the actors that ope-
rate the Public Security and Criminal Justice System build and rationalize their 
practices. Thus, we enhance how the work gathered in this dossier contributes to 
a better understanding of the meanings of the category of justice by revealing how 
police, prosecutors, defenders and judges describe their actions and, in what way, 
reaffirm their locus of authority from discourses on crime and legality.
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Professora adjunta da Universidade Federal Fluminense (UFF).
E-mail: vivianfpaes@gmail.com

Ludmila Mendonça Lopes Ribeiro
Professora adjunta da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
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INTRODUÇÃO
Em seu artigo sobre as interfa-

ces entre direito e sociedade em uma 
perspectiva comparada, Douglas Hay 
(2001) caracteriza a América Latina 
como uma localidade marcada pela 
interseção e pelo conflito entre a lei 
estatal e a lei popular, ou seja, uma lo-
calidade marcada pelo intercâmbio en-
tre a lei tal como prevista nos códigos 
e a lei na prática. Para o autor, o Brasil 
seria um país em que a legislação e a 
estrutura de administração da justiça, 
importadas da Europa com o começo 
da colonização, se situam em extremo 
oposto às práticas de nossos operado-
res, voltadas para a implantação de uma 
série de políticas que visam à satisfação 
de interesses, indivíduos e grupos bas-
tante diversos, no tempo e no espaço.

Como destaca Kant de Lima (1995), 
o sistema brasileiro é peculiar porque 
a lei não tem uma origem popular: é 
resultado de uma elaboração feita por 
notáveis, cabendo a eles dizer qual é a 
melhor forma de interpretar a lei. Em 
terras tupiniquins, “a regra da igualda-
de não consiste senão em quinhoar de-
sigualmente aos desiguais, na medida 
em que se desigualam” (Barbosa, 1957, 
p. 26). Este aspecto faz parte da nos-
sa história enquanto sociedade, sendo 
também descrito por Schwartz (2011) 
quando este trata do “abrasileiramen-
to da burocracia”, ao sublinhar como o 
modelo impessoal burocrático é inter-
penetrado por outro sistema de poder 

oriundo das relações pessoais. Legali-
dade e criminalidade seriam, assim, ca-
tegorias com significados variáveis, de-
pendendo de quem as opera e de quais 
demandas esse sujeito pretende res-
ponder a partir de seu trabalho como 
funcionário de uma repartição pública, 
como é o caso de policiais, promotores, 
defensores, juízes e desembargadores.

Um dos clássicos da sociologia já 
apostava na distinção analítica entre 
o processo de criação do direito volta-
do para o processo de universalização 
e abstração de comportamentos que 
pode ser analisado com a formulação 
das leis e o processo de aplicação do 
direito para analise dos contextos em 
que as regras abstratas são aplicadas 
aos casos concretos (Weber, 2004). Nas 
ciências sociais, o estudo do primeiro 
conjunto de fenômenos comumente 
tem sido associado à ciência politica e 
o estudo do segundo conjunto de fe-
nômenos às disciplinas da sociologia e 
antropologia. Em conjunto, essas três 
searas das ciências sociais contribuí-
ram para apresentar os contextos em 
que há vazio legislativo, os contextos 
em que há uma pluralidade jurídica, os 
contextos em que há divergências so-
ciais profundas quanto às leis vigentes 
e os contextos em que podem ser uti-
lizadas leis divergentes para a interpre-
tação dos fenômenos sociais.

A legislação pode ser percebida 
aqui como um universo de possibili-
dades, que gera uma miríade conflitos 
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interpretativos. A lei não é realidade 
objetiva: só ganha sentido quando in-
terpretada e posta em prática. Por isso 
a importância de se analisar a subjeti-
vidade dos operadores institucionais e 
o mapeamento dos conflitos e interes-
ses em disputa. Os usos da lei são dife-
renciados e esses dispositivos acionam 
práticas e comportamentos imprevistos 
e garantem a margem de interpretação/ 
ação dos operadores. Existe um campo 
de indeterminações, que dão lugar a 
disputas de significados nas práticas.

É a partir de um estoque de conhe-
cimento sobre a realidade que os ope-
radores procedem a classificações no 
dia a dia do seu trabalho, compondo 
um quadro dos passos percorridos por 
documentos e pessoas até uma senten-
ça final ou decisão de arquivamento 
das queixas. Algumas questões deri-
vam dessas atividades, quais sejam: 
Como os operadores operacionalizam 
as categorias jurídicas e nativas? Como 
são construídos esses casos? Como são 
percebidas as pessoas e como isso in-
fluencia nos processos de tomada de 
decisão?  Estes processos não só evi-
denciam a prática e a lógica de funcio-
namento das instituições de segurança 
e justiça, mas dão voz a interpretações 
de direito, posto que partem de um co-
nhecimento tácito dos operadores, de 
estereótipos e do senso comum.

Os estudos reunidos sob o título de 
sociologia das práticas policiais e judi-
ciais convergem para o entendimento 

de que a única forma de se compreen-
der como a justiça é interpretada e te-
matizada pelas agências que operam as 
ações de prevenção e repressão à cri-
minalidade é a partir da compreensão 
de como agem seus operadores, além 
do entendimento das representações 
destas práticas pela população.

No dicionário Aurélio1, o primeiro 
significado da palavra prática é “aplica-
ção das regras e dos princípios de uma 
arte ou de uma ciência”, o que seria a 
materialização das leis relacionadas à 
administração da justiça (como o Có-
digo Penal, de Processo Penal ou a Lei 
de Execuções Penal) em uma dada re-
alidade. O segundo é “ato ou efeito de 
praticar”, que diz respeito aos efeitos 
práticos, por exemplo, de uma Delega-
cia Especial de Atendimento à Mulher 
enquadrar (ou não) uma dada violên-
cia como “Maria da Penha”. O terceiro, 
“maneira habitual de proceder”, é em 
certa medida o que mais nos interessa, 
partindo do reconhecimento de que as 
regras nos Códigos encontram uma res-
sonância bastante diversificada de prá-
ticas, dependendo de quem é o sujeito 
que demanda tais direitos e como esse 
acesso à justiça é demandado. O quar-
to significado é “conversação, palestra, 
discurso, fala”, que reconhece como as 
reflexões dos operadores evidenciadas 
em seus lugares de fala revelam, mui-
tas vezes, segredos e programas de ação 
1Nesse sentido, ver: https://dicionariodoaurelio.com/prati-
ca, último acesso em 04 de julho de 2017.
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ocultos, mas indispensáveis para a com-
preensão das perspectivas de justiça.

A partir desses quatro significados 
da palavra praticar, que são os primei-
ros atribuídos ao termo pelo dicionário 
Aurélio, é possível evidenciar como o 
campo da sociologia das práticas po-
liciais e judiciais se destina a descor-
tinar a forma como os operadores do 
Sistema de Segurança Pública e Justiça 
Criminal entendem o seu trabalho e a 
maneira a partir da qual as missões de 
“manter a ordem pública” e “fazer justi-
ça” são consubstanciadas em ações vol-
tadas para determinados territórios ou 
indivíduos. Embora possamos identifi-
car poucos estudos sobre esse tema, os 
questionamentos em torno dos efeitos 
práticos das atividades das instituições 
não são vistos como um problema de 
investigação no universo jurídico e sim 
no campo de pesquisa privilegiado das 
ciências sociais, como atesta o trabalho 
desenvolvido por Fontainha e Geraldo 
(2015). É essa área de fronteira que se 
encontra em franca expansão, contan-
do com diversos grupos cadastrados na 
plataforma do CNPq, como demonstra 
o levantamento realizado por Madeira e 
Engelmann (2013). É ainda um campo 
que procura combinar conceitos da so-
ciologia das profissões com a sociologia 
da administração de justiça, na tenta-
tiva de demonstrar como uma mesma 
regra produz resultados diferenciados 
de acordo com a forma como os atores 
a interpretam em sua atividade prática. 

O QUE É A SOCIOLOGIA DAS 
PRÁTICAS POLICIAIS E JUDICIAIS?

Em sua revisão sobre a trajetória 
do campo da sociologia das profis-
sões, Campos (2016) destaca que para 
entender qualquer categoria ocupa-
cional é preciso considerar três di-
mensões específicas. O primeiro nível 
diz respeito à “análise do processo e 
das condições do estabelecimento efe-
tivo de uma profissão e da manuten-
ção da sua jurisdição” (Idem, p. 395), 
o que no âmbito das práticas policiais 
e judiciais poderia ser dado pela com-
binação de dois atributos: o ser ho-
mem e o ter um diploma de direito.

Tradicionalmente, as funções de 
aplicação da justiça são entendidas 
como masculinas, dado o imaginá-
rio de que a força seria um requisito 
indispensável para a boa realização 
do trabalho (Calazans, 2005). Essa é, 
inclusive, uma característica que per-
meia ainda hoje a composição das po-
lícias, promotorias e serviços de justiça 
no Brasil (Lemgruber el at, 2016). Ao 
critério da masculinidade soma-se o 
requisito implícito ou explícito da for-
mação em direito. Como a titularidade 
deste diploma é requisito para acesso às 
ocupações mais prestigiosas do sistema 
de justiça criminal (Bonelli, 2002)2, 
2Inclusive, Almeida (2014) argumenta como essa o requisito 
de um tipo específico de formação leva a constituição de um 
“espaço de poder, no qual transitam agentes com estruturas 
de capitais semelhantes” o que “ajuda a entender como se dá a 
unidade política nacional de um sistema de justiça formalmente 
fragmentado, tendo em vista sua estrutura federativa e dual”.
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como é o caso da magistratura e pro-
motoria de justiça (as mais valoriza-
das em termos salariais e simbólicos), 
ela se torna objeto de disputa dentro 
das polícias. Assim, se ser bacharel em 
direito era prerrogativa dos delegados 
de polícia que durante o Império exer-
ciam as funções de justiça (Holloway, 
1998), essa titularidade era dispensável 
às outras carreiras na Polícia Civil e ao 
acesso na Polícia Militar. Todavia, hoje 
são diversas as forças policiais que plei-
teiam o seu enquadramento na carreira 
jurídica como forma de acesso a bene-
fícios objetivos e simbólicos, a exemplo 
do quadro de oficiais da Polícia Militar 
de Minas Gerais (Simões, 2017).

O que queremos reforçar aqui é 
como os policiais têm procurado apro-
ximar a sua formação dos demais ope-
radores do sistema de justiça como 
forma de tornar a sua ocupação mais 
distante da acepção de “lixeiro da so-
ciedade” (Paixão, 1982). Prova disso é 
o fato de que a exigência da titulação 
em direito também apareceu em 2017 
como um critério para o concurso ao 
quadro de oficiais da Policia Militar do 
Rio de Janeiro com a justificativa de que 
compete a estes quadros a condução de 
processos disciplinares e judiciários mi-
litares. Concomitantemente, observa-se 
a disputa na competência de condução 
de inquéritos e elaboração de Termos 
Circunstanciados de Ocorrência (TCO) 
entre Polícia Militar e Civil3, além de ser 
3Nesse sentido, temos o Projeto de Lei do Senado (PLS) 

uma estratégia de equiparação salarial 
com os membros do judiciário.

Ainda no contexto da sociologia 
das profissões, o segundo elemento a 
ser considerado para entendimento de 
como se conformam as práticas profis-
sionais “relaciona-se com as fontes de 
mudança operadas no interior do siste-
ma das próprias profissões” (Campos, 
2016, p. 392) e, nesse caso, as polícias 
talvez sejam as mais afetadas. Desde os 
anos 1980, os policiais têm sido deman-
dados a apresentar uma maior efetivi-
dade em seus serviços, o que seria men-
surado não mais pela quantidade de 
prisões ou crimes registrados, mas por 
sua capacidade em garantir seguran-
ça, em afastar a criminalidade de cer-
tos locais e sujeitos de nossa sociedade 
(Oliveira Júnior, 2012). Neste contexto 
de alterações profundas, os demais in-
tegrantes do sistema de justiça criminal 
– como promotores, defensores e juízes 
– permaneceram ilesos à pressão por 
transformações mais substantivas em 
suas práticas (Azevedo, 2008), caben-
do às polícias responder a essas novas 
demandas com seus velhos estoques de 
conhecimento, de primeiro encontrar 
o criminoso para depois entender qual 
foi o crime que ele praticou (Paixão, 
1982; Mingardi, 1992), fazendo com 
nº 395, de 2015, de autoria do Senador Romário, que al-
tera o art. 69 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 
(Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais), para per-
mitir que nos crimes de menor potencial ofensivo qual-
quer policial lavre termo circunstanciado de ocorrência 
(TCO), o que outorgaria competências investigativas (tí-
picas da Polícia Civil) à polícia ostensiva (PM).
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que as investigações estejam orienta-
das às pessoas e não aos fatos (Kant de 
Lima, 1995 e Misse et al, 2010).

O terceiro elemento a ser conside-
rado para entendimento das práticas 
ocupacionais dentro da sociologia das 
profissões “diz respeito às fontes de mu-
dança localizadas no exterior do siste-
ma das profissões” (Campos, 2016, p. 
392), o que significa considerar o que 
a sociedade espera de cada uma dessas 
categorias. As mensurações anuais de 
confiança nas agências do sistema de 
justiça, empreendidas pela Fundação 
Getulio Vargas, são muito reveladoras 
deste item: as polícias são as agências 
mais desacreditas, seguidas do Judici-
ário. Neste contexto, o Ministério Pú-
blico possui posição de destaque, ocu-
pando o terceiro lugar num ranking de 
11 entidades, abaixo apenas das For-
ças Armadas e da Igreja Católica (ICJ, 
2016). Neste caldo de desconfiança nas 
polícias, a pressão por mudanças nessas 
instituições se torna ainda mais pre-
mente, na tentativa de resgatar um pou-
co de sua legitimidade (Beato e Ribeiro, 
2016). Outro problema é que as institui-
ções não levam em consideração para 
a avaliação e planejamento o nível de 
confiança depositado pela população, 
tendo suas atividades mais vinculadas 
às necessidades urgentes de respostas 
ao clamor público quanto a eventos ex-
cepcionais, fazendo com que suas ações 
terminem divorciadas das expectativas 
rotineiras da população (Paes, 2013). 

Se a sociologia das profissões nos 
ajuda a entender as diferenças existen-
tes do ponto de vista das funções e do 
prestígio ocupacional dos agentes que 
operam o sistema de segurança pública 
e justiça criminal, seu arcabouço con-
ceitual não permite uma melhor com-
preensão de como situações semelhan-
tes produzem resultados diferenciados, 
como os atores são orientados por uma 
interpretação seletiva e, muitas vezes, 
conflitiva de um determinado disposi-
tivo legal. Para tanto, é preciso recorrer 
aos constructos teóricos de outro cam-
po da sociologia: o que diz respeito à 
administração da justiça.

Sociologia da administração da 
justiça foi o termo cunhado por Boa-
ventura de Souza Santos (1986) para 
enquadramento dos estudos que procu-
ram compreender como funcionam as 
instituições que compõem o sistema de 
justiça em um contexto de aumento do 
número de processos, crescimento das 
violações de direitos humanos, e redu-
ção da capacidade dos mecanismos ju-
diciais em responder às demandas por 
garantia das promessas da cidadania, 
sobretudo a civil. Trata-se, assim, do 
desenvolvimento de uma perspectiva 
teórica que combina a importância de 
se pensar as estruturas, as interações en-
tre os atores burocráticos e os cidadãos 
e, ainda, a necessidade de se promover 
justiça entre sujeitos tradicionalmente 
excluídos das políticas públicas crian-
do um vocabulário sociológico que tem 
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como premissa a ênfase nos resultados 
promovidos pelas agências do sistema 
de segurança pública e justiça criminal 
em detrimento de qualquer dimensão 
normativa (Azevedo, 2014).

Inclusive, o trabalho de Jacqueline 
Sinhoretto (2011) sobre os diferentes 
tipos de justiça disponíveis em nossa 
sociedade é bastante representativo das 
preocupações da sociologia da admi-
nistração da justiça. Segundo a autora, 
a densidade dos procedimentos mobi-
lizados por cada um dos operadores do 
sistema de administração de conflitos 
existente no Brasil é variável para que 
cada cidadão receba o tipo de justiça 
que ele merece. Nesta dimensão, um 
tema explorado pelos estudos sobre as 
práticas da polícia é a seletividade de 
suas atividades e a desigualdade de tra-
tamento das pessoas pela polícia. 

Segundo Oliveira (2004), a polícia 
atua como justiça para as classes po-
pulares enquanto as classes mais altas 
utilizam a policia de forma mais ins-
trumental como forma de acesso pos-
terior a justiça. Também é assim que 
casos de corrupção envolvendo políti-
cos de destaque têm tratamento dife-
renciado dos casos de tráfico de drogas 
de pequeníssima quantidade (menos 
de 10 gramas de drogas): enquanto 
os acusados de corrupção aguardam 
o andamento do processo em liberda-
de e, geralmente, são agraciados com 
a extinção da punibilidade em razão 
da prescrição, os pequenos traficantes 

são presos em flagrante em situações 
que deveriam ser consideradas uso de 
drogas. Além disso, esses últimos têm 
processos excessivamente rápidos, com 
duração inferior a seis meses (Jesus et 
al, 2015), sendo encerrados com uma 
condenação à pena privativa de liber-
dade, fenômeno esse que contribuiu 
para galgar o Brasil ao terceiro lugar no 
ranking mundial de encarceramento4.

Um leitor mais desavisado poderia 
se perguntar: se a lei processual penal 
aplicável à maioria dos crimes é a mes-
ma, como explicar esses resultados tão 
díspares em termos de tempo de pro-
cessamento e padrão de decisão final? 
A resposta encontra-se nas práticas 
diferenciadas que os operadores do 
sistema de segurança pública e justiça 
criminal delineiam perante políticos, 
geralmente oriundos das camadas mais 
elevadas da população, e pequenos tra-
ficantes de drogas, recrutados entre os 
indivíduos mais vulneráveis de nossa 
sociedade (Kant de Lima e Mouzinho, 
2017). Por isso, Sinhoretto (2011, p. 
11) argumenta que as “práticas infor-
mais, ilegais ou não, referenciadas às 
leis escritas não são apenas defeitos 
de aplicação do direito ou falhas na 
implementação da lei cometidas por 
maus profissionais, mas são parte não 
negligenciável de rituais de adminis-
tração de conflitos que estão em dispu-

4Nesse sentido, ver: http://www.prisonstudies.org/hi-
ghest-to-lowest/prison-population-total, último acesso 
em 06 de julho de 2017.
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ta no interior do campo”. É a partir da 
interpretação diferenciada acumulada 
ao longo do fluxo do sistema de justi-
ça criminal que resultados diversos são 
apresentados ainda que o problema em 
questão seja essencialmente o mesmo: 
que resposta dar a uma conduta previs-
ta como crime em uma lei penal.

Logo, a diferenciação da sociologia 
das práticas policiais e judiciais em re-
lação à sociologia das profissões e da 
administração da justiça diz respeito 
à necessidade de se compreender de 
forma bastante específica, desde uma 
perspectiva essencialmente microsso-
ciológica, como se dá a interação en-
tre os diferentes agentes e as distintas 
agências que compõem o sistema de 
segurança pública e justiça criminal, 
quais são as práticas delineadas por es-
ses atores e como eles constroem suas 
narrativas para justificar suas ações vol-
tadas para a produção da justiça. Mais 
do que destacar como os profissionais 
que viabilizam o fluxo de processa-
mento se constroem enquanto catego-
ria ocupacional e, ainda, destacar quais 
são os resultados gerados por suas prá-
ticas, nos interessa descortinar como 
eles agem, de que maneira interpretam 
e resignificam a sua atuação, sendo este 
um dos temas deste dossiê. Além disso, 
compreender o ponto de vista do públi-
co (com ênfase nas vítimas, grupos de 
pressão e controle das ações do estado 
e as pessoas submetidas a controle pelas 
mesmas instituições) e dos operadores 

que trabalham nestas instituições, com 
vistas a explicitar suas ferramentas, re-
gras, normas e proibições e evidenciar 
os processos que são construídos por 
esses sujeitos com vistas ao alcance dos 
resultados, sejam eles voltados aos in-
teresses públicos, organizacionais ou 
particulares, é o segundo tema que in-
terliga os artigos deste número.

A SOCIOLOGIA DAS PRÁTICAS 
POLICIAIS E JUDICIAIS NA ANPOCS

Nesta edição da revista Confluên-
cias, reunimos os trabalhos apresen-
tados no Simpósio de Pesquisas Pós-
-Graduadas, espaço de discussão que 
coordenamos nos Encontros da Asso-
ciação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Ciências Sociais (ANPO-
CS), realizados nos anos de 2015 e 
2016. Antes da apresentação dos traba-
lhos propriamente ditos, gostaríamos 
de sublinhar alguns dos temas mais 
cadentes no campo da sociologia das 
práticas policiais e judiciais.

O fazer justiça em nosso país é resul-
tado de práticas sequenciais e, simulta-
neamente, conflitantes de policiais, pro-
motores, defensores e juízes, dentro de 
uma sistemática que pode ser caracteri-
zada de duas maneiras distintas, porém 
complementares. Desde uma perspec-
tiva organizacional, essas práticas são 
descritas como frouxamente articulada 
(Coelho, 1986), posto que as agências 
não se comunicam para a realização de 
funções conjuntas. Já a vertente cultura-
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lista entende tais práticas como um mo-
saico de verdades (Kant de Lima, 2008), 
já que cada um dos atores que atua no 
fluxo do sistema de justiça criminal pos-
sui uma lógica própria de produção da 
verdade sobre o crime e sobre o crimi-
noso. Qualquer que seja o referencial te-
órico adotado, o resultado analítico é o 
mesmo: a interação entre diferentes ato-
res significa a constante reinterpretação 
sobre “o que foi que aconteceu” (Silva, 
2013), o que pode constituir entendi-
mentos díspares sobre um mesmo fenô-
meno, a depender de quem é o suspeito 
do crime e a sua vítima.

Os desentendimentos sobre “o que 
foi que aconteceu” (Silva, 2013), a se-
rem revelados pela sociologia das práti-
cas policiais e judiciais, começam já nas 
primeiras etapas do fluxo do sistema de 
justiça criminal. Como os policiais ten-
dem a encarar o atendimento ao público 
como uma tarefa subalterna em compa-
ração com as atividades de policiamento 
ostensivo (realizada pela Polícia Militar) 
e de elucidação de crimes (realizada pela 
Polícia Civil), as queixas de delitos vis-
tos como de menor potencial ofensivo 
são desprezadas, como ocorre nos casos 
de violência doméstica, quando o poli-
cial tenta convencer a vítima a desistir 
de seu registro. Em lugar da formalida-
de indispensável para o acesso à justiça, 
os policiais oferecem aos indivíduos 
que solicitam seu atendimento  conse-
lhos sobre como se comportar diante 
de determinadas situações, ou ainda, 

mediações de conflitos de proximida-
de de forma a evitar que o acionamento 
da polícia aconteça novamente. Muitas 
vezes, esses policiais consideram as suas 
ações (a margem e para além as deter-
minações legais) políticas mais eficien-
tes de controle da criminalidade do que 
as empreendidas pelo Poder Executivo 
(municipal, estadual ou federal).

A forma como os policiais adminis-
tram os conflitos, interpretando o que 
aconteceu e, ainda, decidindo se a situ-
ação é digna de um registro formal que 
significará desdobramentos ao longo 
do fluxo do sistema de justiça crimi-
nal (Poncioni, 2014) evidencia como 
esses operadores se utilizam do esto-
que de conhecimento acumulado com 
o exercício das atividades cotidianas 
para definir qual tipo de procedimen-
to pode ou deve ser acionado em uma 
situação específica. O artigo “Queixas 
duplas: violência de gênero e prática 
policial em uma Delegacia Especializa-
da de Atendimento à Mulher” salienta 
como essa racionalização, por parte 
dos policiais, sobre que situações me-
recem uma atenção mais qualificada é 
produzida tendo em mente os objetivos 
principais do processo decisório, quais 
sejam, manter a ordem e evitar a desor-
dem decorrente da criminalidade.

Inclusive, quando entrevistados 
sobre a discrepância entre os procedi-
mentos estabelecidos legalmente e os 
critérios práticos que justificam a to-
mada de decisão, os operadores do sis-
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tema de segurança pública e justiça cri-
minal tendem a justificar suas escolhas 
afirmando que a ação para além da lei 
produz mais eficiência do que uma ação 
dentro das molduras legais. Muitas ve-
zes reivindicam que uma qualidade ne-
cessária para ser um bom policial é agir 
conforme o bom senso e nas margens 
do que está ou não regulamentado do 
que de acordo com os critérios de lega-
lidade. Portanto, a análise sociológica 
de como os policiais constroem as suas 
práticas não deve se basear apenas no 
discurso de busca pela efetividade leis. 
A discricionariedade e oportunidade 
de selecionar as ocorrências, definir o 
ritmo e o curso dos procedimentos e 
o quadro normativo que estes devem 
percorrer informa o poder que os ope-
radores do sistema de segurança públi-
ca e justiça criminal experimentam no 
cotidiano (Paes, 2013, Misse, 2010). 

Os operadores percebem e tomam 
decisões sobre os casos concretos con-
siderando, entre outros aspectos, as ca-
racterísticas das trajetórias das pessoas 
envolvidas nos eventos e as conformida-
des ou prioridades organizacionais. Por 
isso, é importante analisar o processo de 
construção social das categorias dentro 
do Judiciário e como os operadores ar-
ticulam um conjunto de categorias ju-
rídicas abstratas com categorias nativas 
oriundas de seu estoque de experiência 
para poder produzir decisões sobre os 
casos concretos. Os estudos aqui reu-
nidos consideram a relevância de se 

analisar a subjetividade dos agentes ins-
titucionais e o mapeamento dos confli-
tos e interesses em disputa. O Direito é 
direito de especialistas que manipulam 
o saber especializado, mas também o sa-
ber oriundo de senso comum informa-
do por outros critérios de relevância e 
por essas experiências acumuladas para 
produzir justiça (Paiva, 2009).

É bom lembrar que o dicionário 
Aurélio define como eficiência5 “qua-
lidade do que é eficiente”, o que seria 
equivalente à capacidade do sujeito de 
demonstrar que sabe o que faz, de de-
monstrar que o tirocínio policial (Min-
gardi, 1992) é mais eficiente do que as 
regras do Código de Processo Penal. O 
segundo significado é “capacidade para 
produzir realmente um efeito”, o que se-
ria a redução do crime na localidade a 
partir das mediações policiais não con-
templadas por nosso arcabouço jurídi-
co (Durão, 2013) ou realização da justi-
ça como forma de satisfazer os desejos 
de que “bandido bom é bandido morto” 
de uma determinada parcela da popula-
ção (Spensy, 2017). A última definição 
de eficiência é a “qualidade de algo ou 
alguém que produz com o mínimo de 
erros ou de meios” e, talvez, essa seja a 
melhor moldura para enquadramento 
dos policiais. Em uma realidade de ex-
cesso de demandas e carência de recur-
sos (materiais e humanos), na visão dos 
operadores do sistema de segurança 
5Nesse sentido, ver: https://dicionariodoaurelio.com/
eficiencia, último acesso em 05 de julho de 2017.
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pública e justiça criminal, mediar con-
flitos de forma extralegal a fim de evitar 
a sua recorrência é prestar à sociedade 
um serviço melhor do que garantir o re-
gistro da ocorrência e, por conseguinte, 
o encaminhamento do caso ao judiciá-
rio (Nobre e Barreira, 2008).

Nesse contexto, ganha destaque a 
análise das dinâmicas organizacionais 
que interferem nos processos cognitivos 
de tomada de decisão por esses atores. 
Políticas de redução dos homicídios e 
de instalação de Conselhos Comunitá-
rios de Segurança Pública em determi-
nadas áreas da cidade ganham contor-
nos muito específicos dependendo dos 
policiais encarregados de sua operação. 
Os conselhos podem incidir não só na 
gestão da desmobilização do efetivo e 
dos recursos da polícia em um territó-
rio, mas também na resolução dos ca-
sos, devendo ser analisados os quadros 
empíricos nos quais os Conseps atuam, 
além do papel pedagógico que essas ins-
tituições exercem ao ensinar as ocasiões 
em que seus protocolos de atendimento 
e a forma como as redes de relações se 
realizam. Como sublinha o texto “O uso 
do capital social nos distritos policiais 
e Conselhos Comunitários de Seguran-
ça (CONSEGs) de São Paulo”, formas 
lícitas e ilícitas de obtenção das metas 
passam a se intercambiar produzindo 
os indicadores necessários para a satis-
fação das demandas do governo, ainda 
que os próprios atores reconheçam seu 
reduzido impacto em termos de contro-

le do crime ou da realização da justiça.
Saindo da seara policial e adentran-

do a fase judicial, como pressupõe o 
fluxo de processamento de um sistema 
que combina lógicas inquisitoriais com 
lógicas acusatoriais de produção da 
verdade (Kant de Lima, 2008), os tra-
balhos realizados no campo da sociolo-
gia das práticas judiciais examinam as 
estratégias de ação dos representantes 
do Ministério Público, que ganharam 
o qualificativo de promotores de justi-
ça com a Constituição Federal de 1988. 
A Carta Magna concedeu a tais atores 
uma miríade de responsabilidades a es-
ses sujeitos, que incluem a tradicional 
função de acusação no processo penal, 
a fiscalização da aplicação da lei e, tam-
bém, a defesa da sociedade, mais espe-
cificamente, a proteção e garantia dos 
direitos difusos, coletivos, e individuais 
homogêneos (Ribeiro, 2017). 

Com tantas atribuições reunidas 
em uma mesma organização, combi-
nada com a quase absoluta ausência 
de mecanismos de prestação de con-
tas e controle externo, o Ministério 
Público se conformou em um verda-
deiro quarto poder (Arantes, 1999), 
que privilegia determinadas searas 
de atuação. Se a acusação no proces-
so penal permanece como rainha das 
competências do promotor de justiça, 
o “combate à corrupção” tem dispu-
tado este primeiro lugar, na tentativa 
de institucionalizar o papel do MP em 
sua competência de “defesa da socie-
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dade” (Lemgruber et al, 2016). Como 
argumentado no estudo “A afirmação 
do personalismo jurídico na judiciali-
zação da educação em Florianópolis”, 
em que pese os direitos sociais básicos 
como saúde, educação e meio ambien-
te serem reconhecidos como indispen-
sáveis à qualidade de vida do cidadão, 
eles podem ser relegados a segundo e 
terceiro planos dependendo de como 
o promotor de justiça entende e hie-
rarquiza suas prerrogativas se função. 
Ao invés do exercício do controle das 
politicas públicas e da judicialização 
dos conflitos, estamos mais aproxima-
dos à ideia de politização da justiça.

A partir da acusação do Ministério 
Público, muitas vezes formuladas com 
base nas representações sociais de de-
legados de polícia, materializadas nos 
Inquéritos Policiais sobre “o que foi que 
aconteceu” (Silva, 2013), é que o juiz 
passa a ser o responsável pela admi-
nistração da justiça. É neste momento 
que os jogos de poder entre advogados 
de defesa e promotores são mediados 
por este terceiro que está longe de ser 
considerado um ator imparcial, como 
demonstram as diversas etnografias 
sobre funcionamento das audiências 
de custódia, instrução e julgamento e, 
em especial, as audiências de júri que 
procuram “controlar o poder de matar” 
(Schritzmeyer, 2007). Como detalhado 
no texto “Uma briga corporativa den-
tro do Tribunal do Júri: notas e refle-
xões sobre um caso julgado na Comar-

ca do Rio de Janeiro”, nessa instância, 
os bacharéis em direito ainda se veem 
como verdadeiros nobres, como eram 
quando considerados profissionais 
imperiais (Coelho, 1999), valorizando 
seus saberes específicos e seus segre-
dos, decorrentes das redes de relações 
pessoais muitas vezes acionadas para a 
solução de um problema público.

Na proposta de valorização de sabe-
res específicos, um elemento se destaca: 
a linguagem jurídica, que garante flui-
dez na comunicação entre os que estão 
dentro do campo jurídico ao mesmo 
tempo em que bloqueia a compreensão 
por aqueles que estão fora dele (Almei-
da, 2010). Assim, advogados, defenso-
res, promotores e juízes se apropriam 
do ritual que deveria fazer justiça pu-
blicamente de uma forma bastante par-
ticular, inteligível aos que estão envol-
vidos no conflito, sendo esse um dos 
elementos que garante a estabilidade 
da relação entre saber e poder. Neste 
diapasão, o artigo “Oitivas cerimoniais: 
relatos descritivos do sistema de justi-
ça juvenil paulistano” nos brinda com 
uma descrição de como a decisão de 
um dado processo é construída antes 
mesmo de os envolvidos serem ouvi-
dos. Tal como na fase policial, o esto-
que de conhecimento adquirido com 
o exercício da profissão faz com que 
os operadores decidam quem merece 
ser condenado e quem será absolvido 
a partir da representação teatral, para 
além das provas e dos documentos in-
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seridos dentro de um processo penal. 
É a partir de um saber prático trans-

mutado em saber jurídico a partir da 
linguagem que as condenações se tor-
nam resultado de acordos entre advo-
gados e promotores, explícitos antes das 
audiências de instrução e julgamento 
ou implícitos na encenação que se des-
cortina nos Tribunais do Júri diante dos 
jurados e da plateia. Como salientado 
pelo estudo “Sociologia da punição e a 
contribuição de Pierre Bourdieu: For-
mulação teórica da decisão judicial pu-
nitiva como objeto de pesquisa”, punir 
tem pouca consonância com o delito, 
sendo uma resposta a determinados 
segmentos sociais, vistos como aqueles 
que produzem o crime. É importan-
te entendermos os saberes práticos e a 
competência da documentação admi-
nistrativa conjugando os processos, de-
cisões, normativas, como são formula-
das orientações, doutrinas e opiniões e 
quais são as consequências das decisões 
no julgamento de casos concretos.

Interessante destacar que nessa edi-
ção os estudos de sociologia das prá-
ticas policiais e judiciais têm uma au-
sência muito marcante em termos de 
categorias profissionais não abrangidas: 
a defensoria pública. Talvez, a falta de 
pesquisas sobre essa agência, que cuida 
da defesa dos interesses dos hipossufi-
cientes, diz muito sobre um determina-
do vazio de poder, ou ainda, da dificul-
dade em se constituir uma organização 
que efetivamente procure garantir aces-

so à direitos por parte de uma camada 
da população constantemente normali-
zada pela polícia ou encarcerada pelas 
decisões do poder judiciário. O que 
assistimos atualmente é a emergência 
de mais uma agência extramente cor-
porativista, cujas demandas não são a 
maior igualdade de todos os indivídu-
os ou o efetivo acesso à justiça para a 
população mais pobre e sim a conces-
são de auxílios típicos da carreira jurí-
dica para os indivíduos que pertencem 
a esses quadros (Cardoso, 2017).

Neste dossiê procuramos revelar 
como o campo da sociologia das prá-
ticas policiais e judiciais é, em verda-
de, uma tentativa de descortinar práti-
cas de poder, no sentido de evidenciar 
quais são os problemas sociais que 
alcançam a população pobre que me-
recem ser registrados pela polícia, acu-
sados ou protegidos através da ação do 
promotor de justiça, negociados com a 
intermediação do juiz, resultando em 
uma decisão judicial. Além disso, trata-
-se de um campo que procura entender 
como esses profissionais percebem e 
categorizam essas violações de direitos, 
dando-lhes encaminhamentos diversi-
ficados, que muitas vezes vão além de 
responsabilizar alguém por uma deter-
minada conduta. Por fim, são estudos 
que descortinam as racionalizações fei-
tas por esses atores para justificar suas 
práticas desiguais, que contribuem 
para reificar a desigualdade social e ju-
dicial dos cidadãos brasileiros.
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