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RESUMO 

Esse trabalho versa sobre a administração institucional de conflitos no âmbito da 

Justiça Militar Estadual em dois diferentes estados: São Paulo e Rio de Janeiro. Partindo de 

dados etnográficos, produzidos a partir de observação direta nas instituições responsáveis pelos 

julgamentos de militares estaduais (policiais militares e bombeiros) nos dois estados: o Tribunal 

da Justiça Militar do Estado de São Paulo e a Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de 

Janeiro. A partir das discussões, que se relacionam com os dados apresentados, focaliza-se 

primeiro na experiência de pesquisa. A partir da descrição de aspectos específicos da inserção 

no “campo”, discute-se como essa inserção e posterior desenvolvimento de pesquisa se 

relaciona com as discussões de “violência policial”, segurança pública, produção de suspeita 

em relação ao pesquisador e a inquisitorialidade da justiça brasileira.  Posteriormente, a 

discussão desse trabalho, centra-se em aspectos específicos de julgamentos e audiências 

acompanhadas, dimensionando como as moralidades constroem sentidos de justiça sobre os 

processos. Discute-se, primeiramente, como se apresentam diferentes “discursos institucionais” 

e sua relação com as “éticas corporativas”. Por fim, discuto a dimensão pessoal dos conflitos. 

Ou seja, como tal dimensão aparece, tanto nos diferentes discursos, quanto a partir das formas 

burocráticas de representar os conflitos. Ensejando, dessa forma, a entrada na discussão sobre 

as diferentes formas de administrar os diferentes conflitos, em distintas fases processuais.   

 
Palavras-chave: Justiça Militar, Policia Militar, Segurança Pública, 

Moralidades, Direito, Violência policial. 



 

ABSTRACT 

 
This work deals with the institutional administration of conflicts within the State Military 
Justice in two different states: São Paulo and Rio de Janeiro. Based on ethnographic 
data, produced from direct observation in the institutions responsible for the trials of 
state military (military police and firemen) in both states: the Military Court of the State 
of São Paulo and the Military Justice Audit of the State of Rio de January. From the 
discussions, which are related to the presented data, it focuses first on the research 
experience. From the description of specific aspects of the insertion in the field, it is 
discussed how this insertion and subsequent development of research relates to the 
discussions of "police violence", public security, production of suspicion in relation to 
the researcher and inquisitoriality of Brazilian justice system. Subsequently, the 
discussion of this work focuses on specific aspects of judgments and audiences 
followed, sizing how moralities construct meanings of justice over processes. It is 
discussed, firstly, how different "institutional discourses" and their relationship with 
"corporate ethics" are presented. Finally, I discuss the personal dimension of conflicts. 
That is, as this dimension appears, both in the different discourses, and from the 
bureaucratic ways of representing the conflicts. In this way, we will introduce the 
discussion of the different ways of administering the different conflicts, in different 
procedural stages. 

 
Keywords: Military Justice, Military Police, Public Security, Morality, Law, 

Police Violence 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

“Por que o senhor atirou em mim? ”, foi a pergunta feita por Douglas, um jovem de 17 anos, 

que morreu, vítima de um tiro de um policial militar em São Paulo, no ano de 2013. A morte 

do jovem, não só virou notícia, mas virou protesto entre os moradores bairro onde o jovem 

morava, na periferia de São Paulo. Depois o caso ganhou as redes sociais quando os relatos 

começaram a circular. A frase estampa, ainda hoje, os protestos contra a violência policial. 

Segundo relatos de outro jovem, irmão de Douglas, vítima sobrevivente do ocorrido, os 

policiais simplesmente os atacaram quando foram encontrar outros amigos, que estavam na 

rua
1

. Os policiais teriam encostado com a viatura ao lado dos dois e um dos policiais disparou 

a arma, acertando o peito de Douglas.  

O caso ocorrido em 2013 teve um desfecho jurídico em dezembro de 2016. O policial 

foi absolvido. Na verdade, segundo apurei posteriormente, o promotor pediu a absolvição por 

“ausência de provas”. Quando soube do desfecho, me deparei com diversas notícias que 

estampavam a indignação de diversos coletivos e movimentos sociais que lutam contra a grande 

incidência de jovens negros e moradores de periferia, como Douglas, mortos por policiais. 

Quando comecei a ler as notícias, dois fatores me surpreenderam. Primeiro, tratava-se de uma 

denúncia de homicídio culposo, denúncia feita em casos que são considerados mortes 

acidentais, ou seja, quando não haveria intenção de matar. O segundo fator de surpresa é que o 

caso foi julgado pela justiça militar estadual.  

Apesar de desenvolver pesquisa a mais de dois anos em instituições de justiça militar 

estadual, nunca tinha ouvido falar de um caso de homicídio sendo julgado pela justiça militar 

estadual. Antes mesmo de iniciar a pesquisa, estava, relativamente, bem inteirado das denúncias 

                                                        
1
     http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/justica-absolve-pm-que-matou-douglas-da-frase-por-

que-o-senhor-atirou-em-mim.ghtml  
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de mortes causadas por policiais militares. E embora tenha acompanhado informações de casos 

denunciados e levados a frente, jamais tive notícia de um caso que fosse considerado homicídio 

culposo. Por esses fatores esse caso pareceu-me, de certa forma, um caso extremamente atípico, 

não necessariamente pelo desfecho da não responsabilização dos agentes, mas por elementos, 

aparentemente, “marginais”. O que exatamente significaria um caso como esse ser julgado pela 

justiça militar estadual? Para mim, diante do percurso de, pelo menos, 2 anos de pesquisa, 

existem razões evidentes para a surpresa diante desse caso.  

Entretanto o que quero ressaltar, a princípio, é que as instituições de justiça militar 

estadual são pouco conhecidas. Antes de iniciar a pesquisa a informação de que a decisão da 

absolvição do policial foi da terceira auditoria militar do estado de São Paulo, passaria 

completamente despercebida. Nas conversas com amigos, colegas, militantes e até acadêmicos 

que estudam segurança pública e/ou justiça, muitos não conheciam tais instituições; alguns 

nunca tinham ouvido falar, outros sabiam o que era, mas não como funciona.  

As notícias na mídia, nos casos de repercussão, geralmente não levam em consideração 

o fato do processo ser julgado pela justiça militar estadual. Por exemplo, a maior parte das 

notícias do caso descrito acima, ignoravam o fato do caso ser julgado pelo Tribunal da Justiça 

Militar de São Paulo. Das notícias que tive acesso apenas uma
2
 levou em consideração 

possíveis implicações disso. Em relação a essa representação na mídia, tive acesso a apenas 

uma reportagem mais específica sobre uma instituição de justiça militar estadual 
3

. 

Curiosamente, a reportagem, embora aparentemente crítica sobre a ação da polícia militar, 

parece amplificar uma determinada representação da justiça militar estadual que coloca ênfase 

no “rigor” da justiça militar estadual diante dos crimes cometidos por policiais. O foco da 

reportagem recai sobre o Juiz, que, segundo o título da matéria, “é o Juiz que manda os PMs 

pra cadeia”. Embora aprofunde um pouco mais, se comparado a forma invisível como as 

                                                        
2
   http://ponte.cartacapital.com.br/absolvido-porque-senhor-atirou-em-mim/  

 
3
   https://www.vice.com/pt_br/article/quem-e-o-juiz-que-manda-os-pms-pra-cadeia  
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instituições de justiça militar estadual são representadas geralmente na mídia, parece 

demonstrar, ainda, um grande desconhecimento das instituições. É justamente sobre duas 

dessas instituições que trata esse trabalho: Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de 

Janeiro e o Tribunal da Justiça Militar de São Paulo. 

 

As instituições 

 

As instituições de justiça militar estadual, no Brasil, de acordo com a Constituição 

(1988), se estruturam de duas formas: Auditorias ou Tribunais estaduais. As auditorias são 

ligadas aos tribunais estaduais de justiça comum, os funcionários são cedidos por outras 

instituições de justiça e segurança pública. Geralmente contam com um Juíz-auditor. Já os 

tribunais estaduais são instituições independentes, que contam com tribunal de segunda 

instância. Os juízes são concursados para a própria instituição. Cabe aqui ainda ressaltar que a 

escolha da forma de estruturação da instituição é dos governos estaduais, tendo os mesmos 

autonomia nessa eleição. Normativamente a finalidade dessas instituições é julgar crimes 

cometidos por militares estaduais, ou seja, bombeiros e policiais militares. Sendo uma Justiça 

Especializada, conduz os processos a partir do Código Penal Militar (1969). 

A única exceção, são crimes dolosos contra a vida. A mudança ocorreu a partir de uma 

lei que delega ao tribunal do Júri, ou seja, à justiça comum, a responsabilidade de julgar tais 

crimes
4
. Tal lei surgiu após o caso que ficou conhecido como “massacre de Eldorado dos 

Carajás”, onde um grupo de policiais militares paranaenses entrou em confronto com militantes 

em uma ocupação do MST (Movimento dos trabalhadores Sem Terra). No confronto foram 

mortas 21 pessoas. Como disse, esse trabalho centra-se em duas instituições de justiça militar 

                                                        
4
   Lei 9.299/1996  
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estadual, sendo que cada uma representa um tipo desses arranjos institucionais: a AJMERJ e o 

TJMSP.  

No grande e chamativo prédio espelhado, do Fórum de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, se localizam as salas da Autoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro 

(AJMERJ). No décimo terceiro andar, onde está a AJMERJ, não é possível chegar diretamente 

de elevador. A única possibilidade é ir até o décimo segundo andar, com os elevadores comuns 

e então subir dois lances de escada. Trata-se de uma auditoria, portanto, ligada ao Tribunal de 

Justiça Estadual. Para chegar, é preciso atravessar os corredores sempre lotados. As angústias 

e as burocracias se misturas nos amplos corredores do Fórum. Entretanto, das primeiras vezes 

que cheguei, percebi um contraste que me espantou. Nesse andar que não chega elevadores, 

também não chegavam pessoas, já que a única instituição que funcionava era o AJMERJ. 

Posteriormente, nas minhas últimas idas, percebi que as salas da AJMERJ, já não eram as únicas 

naquele andar, entretanto não consegui averiguar quais salas eram usadas e por qual instituição. 

A responsável pela AJMERJ é uma Juíza-auditora. A única sala de audiência parece 

combinar, de certa forma, o tradicional com o moderno. A cruz segue demarcando a persistente 

presença da religião no espaço público. As câmeras, as cadeiras e a construção do espaço, 

parecem querer acionar algo mais atualizado.   

Numa rua apertada do centro da cidade de São Paulo, se localiza o prédio que se tornou 

parte de meu trabalho de campo. Poderia passar a vida inteira por esse lugar sem jamais percebê-

lo. Não há nada chamativo, apenas, de vez em quando, é possível ver um ônibus da polícia 

militar na entrada do prédio desembarcando alguns policiais. É preciso se deter por alguns 

segundos e ler, desconfortavelmente, acima as letras que indicam o Tribunal da Justiça Militar 

de São Paulo (TJMSP). Em contraste com a única sala de auditoria no Rio de Janeiro, as 6 

auditorias e a sala de segunda instância se distribuem nos três andares da instituição. Embora, 

por fora, não aparente ser um prédio grande, por ser um prédio cercado por árvores. Diante da 

pouquíssima circulação em seus corredores, os espaços parecem desproporcionais. 

A composição de magistrados assusta em sua quantidade, se comparado a estados com 

apenas uma auditoria. Além de um Juiz titular para cada uma das seis auditorias, um substituto 



18 

 

na segunda auditoria, são cinco juízes responsáveis pelo Tribunal, o Juiz presidente, o vice-

presidente e o Juiz corregedor geral. Totalizando quinze Juízes, entre civis e militares.  

 

Quais são os crimes de polícia? 

 

As discussões expostas nesse trabalho são referentes a dinâmicas processuais de crimes 

cometidos por policiais militares. Embora a instituição também julgue crimes de bombeiros, o 

foco está nos julgamentos dos agentes das instituições de segurança pública. Cabe aqui ressaltar 

nesse aspecto, que embora outros trabalhos tenham debatido os julgamentos de crimes de 

policiais militares (MISSE ET ALL, 2010; RUSSO, 2005;  SUDBRACK, 2008), no meu acesso 

a trabalhos relacionados, apenas a etnografia de Sabrina Souza da Silva (2013), discutiu a 

relação diretamente a partir da justiça militar estadual, centrando-se especificamente na 

AJMERJ. Nesse ponto, esse trabalho busca ampliar a discussão incorporando também o 

contraste com outro espaço de justiça militar estadual em São Paulo.  

O percurso desse trabalho, tal como ficará evidente, é o percurso das discussões que 

foram surgindo no decorrer da pesquisa. Assim, insere-se dentro de certa “tradição” de pesquisa 

de campo que, entre outras coisas, tem a observação direta e a etnografia como epicentros das 

discussões. Não se trata, portanto, de um trabalho sobre as instituições, mas nas instituições 

(GEERTZ, 1989). Diante disso, esse trabalho não pretende discutir todos os detalhes das duas 

instituições onde foi realizada a pesquisa. Pretende-se aqui discutir, a partir da experiência de 

encontro com o campo, com os agentes e as situações, nas diferentes configurações estruturais 

e situacionais, como são classificados e administrados os conflitos que chegam naquelas 

instituições.  

Assim, pensando, a partir das pesquisas que vem se consolidando, em torno do “campo 

estatal de administração de conflitos” (SINHORETO, 2010), esse trabalho descreve e discute 

as formas de administrar os conflitos nas instituições de justiça militar estadual. 

Especificamente abre a discussão sobre aspectos da segurança pública, na sua relação entre as 



19 

 

instituições policiais e da justiça. Busca-se perceber e identificar os diferentes discursos e a 

forma como aparecem, como são representados e performados os diferentes pertencimentos 

institucionais. Acessando a discussão sobre como, nas situações específicas, os sentidos de 

justiça são construídos a partir da relação com as moralidades específicas observadas nas 

situações etnográficas (EILBAUM, 2012).  Buscando, finalmente, entender, diante das formas 

de administrar os conflitos, o que são os crimes de polícia? 
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2 SUSPEITA, VIGILÂNCIA E “VIOLÊNCIA POLICIAL”: TRABALHO DE CAMPO 
NA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL 

Suspeita, vigilância e acesso ao campo 

 

Meu primeiro contato com a Justiça Militar Estadual, apesar das expectativas, foi rápido, 

e sem grandes surpresas. Naquele dia as audiências já tinham terminado. Fui levado a instituição 

pela minha orientadora na época, Sabrina Souza da Silva, que fez sua Tese (2013) sobre a 

Auditoria da Justiça Militar do Rio de Janeiro (AJMERJ)
5
. O caminho até o 13° andar do prédio 

do Fórum de Justiça Estadual, localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro, foi 

relativamente tranquilo, destacando apenas o fato da AJMERJ estar localizada no ultimo andar, 

onde, como disse, os elevadores de uso comum não chegam. Estava um tanto apreensivo, não 

sabia bem o que esperar desse primeiro contato. Como naquele dia as audiências já tinham 

terminado, apenas conheci a sala de audiência, o cartório e alguns funcionários. Pareceu-me, a 

despeito de qualquer expectativa, um ambiente calmo.  

Algumas semanas depois, fui informado sobre a audiência de um caso que ficou 

relativamente conhecido pelas redes sociais. Nas manifestações de 2013, um policial havia sido 

flagrado colocando um artefato explosivo na mochila de um adolescente para incriminá-lo. 

Entretanto a cena foi filmada e o vídeo circulou nas redes sociais. Além disso, o garoto, que era 

menor de idade, foi levado algemado desacompanhado numa viatura policial, o que estaria 

                                                        
5
  Pesquisa vinculada ao projeto " Como defender policiais? práticas judiciais e produção de identidades 

profissionais entre advogados no Estado do Rio de Janeiro.". Pesquisa de iniciação científica financiada pela 
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação - UFF.  
 



21 

 

contrário às práticas normatizadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente
6
. Diante disso, o 

policial foi denunciado pelo Ministério Público Militar (MPM). 

Decidi acompanhar aquela audiência. Fui com aquela primeira lembrança calma em 

mente. Entretanto, ao chegar no espaço fui abordado por um dos seguranças que estavam no 

corredor do Fórum 13° andar. Diferente de outras pessoas que passavam por ali, fui inquirido 

sobre minha presença. Nesse momento, no 13° andar, só funcionava a AJMERJ, portanto a 

circulação ali estava limitada a policiais, advogados e funcionários da instituição. À época 

compreendi aquela abordagem como fruto do meu não pertencimento militar. Em minha 

posterior observação, percebi que existiam alguns padrões estéticos que se repetiam entre as 

pessoas que circulavam naquele andar, o que compreendi como “militar” e “jurídico”.  

Apesar de ter estranhado a abordagem, diante da primeira visita que foi tranquila, e 

diante da não abordagem a outras pessoas que circulavam no ambiente, a atitude do segurança 

me remetia a uma percepção naturalizada sobre a Polícia Militar; algumas coisas que havia lido, 

além de certo senso comum reificavam essa percepção inicial. Por ser um jovem de origem na 

periferia de São Paulo, minha visão sobre as instituições de segurança pública é fundada em 

recorrentes casos de agressão contra amigos, colegas e conhecidos. Apesar de nunca ter sido 

agredido por policiais, um dos medos constantemente experimentado estava relacionado à 

atuação das polícias. Defini aquela situação, a partir dessa minha experiência tanto de relação 

com a Polícia Militar, quanto da naturalização da minha perspectiva sobre a instituição. A 

inquirição quanto a minha presença ali, na percepção que estava formando, era evidente: eu não 

fazia parte daquele mundo, e não poderia circular sem a devida vigilância sobre meu corpo. 

                                                        
6
 Art. 178 “O adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou 

transportado em compartimento fechado de veículo policial, em condições atentatórias à sua dignidade, ou 

que impliquem risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade.” 
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Apesar disso, sabia que as audiências ali realizadas eram públicas, portanto, não haveria 

nenhum impedimento legal para eu participar. 

A minha presença naquele espaço poderia ser não desejada, mas, por ser dentro do 

Fórum de Justiça, era um espaço público de livre circulação. Após a primeira abordagem, 

expliquei para o segurança que tinha ido acompanhar uma audiência. Antes de informá-lo que 

seria com fins de pesquisa acadêmica, o mesmo questionou se eu era militar. Respondi que não 

e encerrou a conversa dizendo que iria verificar se era permitida a minha entrada na sala de 

audiências. Tinha plena ciência que não existiam motivos para um impedimento, não era 

necessária nenhuma intervenção em meu favor, não havia motivos para uma autorização. 

Entretanto senti que aquela forma de agir deixava em suspenso essa possibilidade, como se 

estivesse acionando um rito de acesso a um espaço restrito. Posteriormente expliquei ao 

funcionário da AJMERJ, responsável pela sala de audiência, que era estudante da Universidade 

Federal Fluminense e que minha ida estava relacionada a uma pesquisa que estava fazendo. 

Curiosamente, no começo da pesquisa, embora não da mesma forma, o questionamento 

sobre minha presença foi frequente. Excetuando quando encontrava uma funcionária que havia 

conhecido no primeiro dia, que me tratava de forma com que ficasse mais tranquilo, os demais 

seguranças ou funcionários, em sua maioria, requeriam uma explicação. Essa prática definia-

se, dentro do meu escopo de interpretação, como algo que agia de maneira a criar um espaço 

público restrito. Algumas vezes, diante de casos de alguma repercussão midiática, perguntavam 

se era da imprensa, apesar de pouquíssimas vezes ter visto jornalistas acompanhando as 

audiências.  

Por sua parte, entender o que era a Justiça Militar Estadual foi um primeiro desafio, 

diante da tentativa de interpretação das práticas ali empreendidas. Com o decorrer da pesquisa, 

aos poucos, diante das várias narrativas dos agentes, fui compreendendo, não só o aspecto 

normativo, mas a forma como se apresentava, diante de mim, aquele espaço. Como mencionei, 

a Justiça Militar Estadual é a instituição que julga crimes cometidos por militares estaduais 

(com exceção de crimes dolosos contra a vida de civis).  Entretanto, essa explicação não é 



23 

 

suficiente. Além de vários aspectos específicos, é preciso entender que tais instituições estão 

dentro de um conjunto de instituições jurídicas e de segurança. A AJMERJ têm significados 

diversos, que se misturam e se entrelaçam, alguns dos quais serão discutidos no decorrer desse 

trabalho. 

Talvez, as primeiras intuições que tive no caminho do desenvolvimento da pesquisa, 

sejam interessantes para pensar alguns dos significados das instituições. Esse caminho, que é 

também biográfico, passa pela forma como se apresentou diante de mim aquela instituição. 

Como os acontecimentos, as narrativas e as práticas foram me ajudando a construir uma 

percepção e, aos poucos, desnaturalizar alguns pressupostos.  

Algo que certamente marcou minha primeira etapa de inserção, talvez não no sentido de 

reflexão de pesquisa, mas certamente no sentido de estratégias de circulação nos espaços, foi 

certo "padrão" de pertencimento aceito para livre circulação nos espaços. Em todas as vezes 

que fui a AJMERJ, a não ser que tenha perguntado, nunca vi nenhuma outra pessoa ser 

abordada, ou questionada sobre sua presença. Aquela primeira abordagem, a mais invasiva, 

tinha deixado marcas sobre minha forma de me colocar naquele espaço. Já não achava tão 

tranquilo, pelo menos para mim. Parece-me, hoje, evidente que isso pode ter explicações 

diversas. Talvez a primeira seria uma estética um tanto demarcada, entre dois grupos que 

majoritariamente frequentavam o espaço: advogados e policiais. Como eu não aparentava ser 

de nenhum dos dois grupos, parece óbvio que minha entrada seria questionada. Algumas 

semanas antes da minha primeira ida à AJMERJ, um outro fato ajudou nessa percepção. Fui, 

junto com outros membros do grupo de pesquisa assistir uma audiência no Fórum de Justiça do 

Rio de Janeiro, onde também se localizava a AJMERJ, de um caso envolvendo policiais e o 

desaparecimento de um morador de uma favela carioca. O caso conhecido como "caso 

Amarildo" tinha mobilizado, a partir das manifestações de 2013, um grande número de pessoas, 

ocasionando com que os grandes veículos de comunicação fossem atrás do caso. A entrada da 

sala de audiência estava lotada, e muita gente não conseguia acesso, inclusive familiares. 

Entretanto, algumas pessoas conseguiram entrar sem serem questionadas. A nossa tentativa de 
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acesso não foi bem sucedida. Entretanto um membro do grupo tinha conseguido entrar, por ter 

chegado um pouco antes. Ficar do "lado de fora" ajudou a perceber essa facilidade de entrada 

de um grupo, em detrimento de outros. 

A sensação de que determinada performance estética era certo demarcador nos espaços 

de julgamentos de policiais militares passou a tomar, de certa forma, minha atenção. Percebi 

que existiam, dois desses demarcadores estéticos, nos quais eu não me enquadrava. Os 

advogados, sempre de terno e gravata, majoritariamente homens brancos, de meia idade. Os 

policiais, homens brancos e negros, muitas vezes fardados, de cabelo curto, sem barba, e os que 

não estavam fardados de camisa polo. Apesar de eu sempre ir de camisa social numa tentativa 

de me enquadrar a certa estética de “respeito” às instituições, que parece circular no senso 

comum, não me encaixo em nenhum dos dois enquadramentos possíveis, julgo que, pelo menos, 

o fato de ser jovem e ter barba, já me afastaria um pouco dessa estética, ao menos no espaço da 

AJMERJ. Essa primeira percepção foi sendo reforçada e, posteriormente, me ajudou a construir 

uma ideia sobre os espaços de Justiça Militar Estadual, principalmente seu “duplo 

pertencimento”. 

Um tempo depois, quando já estava mais tranquilamente inserido na AJMERJ, me 

interessei em conhecer o Tribunal da Justiça Militar Estadual de São Paulo (TJMSP). Durante 

os meses de greve na universidade, acabei voltando para casa dos meus pais em São Paulo, no 

interesse de seguir a pesquisa. Fui atrás de como e onde funcionava a Justiça Militar Estadual 

em São Paulo. Antes de ir, justamente por não ter nenhuma informação sobre a instituição 

paulista, procurei na internet. Para minha surpresa, diferente da instituição fluminense, o 

TJMSP tem um site próprio
7
, repleto de informações sobre a história da instituição, as 

audiências, informações sobre procedimentos, calendário de audiências, etc. Uma das questões 

que me interessava, ao ir visitar o TJMSP, era o fato de ser um tipo de arranjo institucional 

muito distinto do construído no Rio de Janeiro. Segundo a Constituição Brasileira (1988), é 

                                                        
7
  http://www.tjmsp.jus.br/  
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autorizado aos estados da Federação organizar a Justiça Militar Estadual de duas formas: uma, 

como no Rio de Janeiro e a maior parte dos estados brasileiros, através de uma Auditoria, ligada 

ao tribunal de justiça comum estadual; ou outra, como em São Paulo, Minas Gerais e Rio 

Grande do Sul, através de um tribunal específico. Ter um tribunal específico ou não pode ter 

implicações diversas. Algumas delas serão trabalhadas mais adiante, no momento basta 

compreender que o meu interesse nas duas instituições surge a partir do contraste estrutural 

entre ambas.  

Entre as informações, dispostas no site, encontrei dois documentos, que me causaram 

certo espanto, em comparação com a AJMERJ, que não tem site ou qualquer informação 

publicizada virtualmente sobre as suas dinâmicas e estruturas. O primeiro documento tratava-

se de uma normativa para a entrada e circulação no interior do espaço do TJMSP
8

. Tal 

documento institui as regras de acesso ao interior do prédio, que passa necessariamente por um 

cadastro com foto, no primeiro acesso, e uma constante verificação do cadastro com a 

apresentação do RG, registrando a data, horário e localidade do prédio durante os acessos 

posteriores. Embora seja complexo entender plenamente as motivações, que no documento 

estão colocadas como motivos de segurança e resguardo, é importante entender os efeitos desse 

procedimento. Efeitos esses que, no meu caso, produziram um receio grande de ir a instituição. 

O segundo documento
9
 normatizava as audiências e uma série de procedimentos internos. Entre 

outras coisas, referia-se aos procedimentos envolvendo algumas peças de vestuário usadas em 

determinados espaços das salas de audiência. Esse aspecto do documento me chamou muita 

atenção, pois distinguia duas formas autorizadas de se vestir dentro da área reservada para as 

dinâmicas processuais, que são: as vestes militares (para militares, sejam eles juízes, 

testemunhas, funcionários ou réus) e as togas em suas variações (para civis: juízes e 

                                                        
8
  Provimento 31/2012 disponivel em http://www.tjmsp.jus.br/AtosComunicados/Home/Visualizar/35  

 
9
  Desde meu primeiro acesso ao site, houveram algumas alterações, entre elas, não está mais 

disponível  essa normativa.  
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funcionários não militares, advogados, representantes do ministério público, testemunhas etc.). 

No entanto, não falava nada de possíveis pessoas que assistissem as audiências e como elas 

deveriam vestir.  

Talvez, num primeiro processo de contraste entre as formas de estruturação nas duas 

instituições de justiça militar estadual, posso destacar que o fato de estarem explicitadas as 

regras de acesso, de certa forma, também regula a ação dos policiais, e, em tese, dá, a pessoas 

que desejam adentrar a instituição e leram esses documentos, uma certa segurança, na garantia 

do acesso. Enquanto no caso fluminense, por não haver nenhuma explicitação formal das regras, 

a inquirição sobre a presença, como foi no meu caso já relatado, é ocasional e sem protocolos, 

o que, de certa forma, dá um certo grau de discricionariedade para os agentes. Por hora é 

importante ressaltar que, mesmo no caso paulista estando disponível e acessível o documento, 

a impressão que tive, durante a leitura do documento, foi de um alto grau de vigilância sobre os 

indivíduos que adentram a instituição. Contudo, posso afirmar que esse aspecto se mostrou 

ambíguo na minha experiência. 

Na primeira vez que fui ao TJMSP, conhecendo as regras, fiquei curioso se seria seguido 

o protocolo, imaginando que talvez na prática aquilo fosse mais flexível. Entretanto ao chegar 

ao local, todo o “rito” descrito na normativa foi seguido pelo agente. Entretanto, minha surpresa 

maior foi o que aconteceu posteriormente. A primeira vez que fui me dirigi a sala de segunda 

instância, entrei com a sala completamente lotada de policiais. Ao iniciar a discussão de um dos 

processos o Juiz-militar, presidente da seção, anunciou a minha presença na sala como 

pesquisador interessado na justiça militar estadual. Recordei que na entrada tinha ficado 

registrado onde iria. A informação foi repassada ao juiz, que fez questão de anunciar-la 

publicamente. Isso de certa forma, naquele momento, confirmou a relação com a vigilância. 

Aquilo, a princípio, me deixou extremamente incomodado. Entretanto, com o decorrer do 
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tempo, percebi que aquela foi uma prática excepcional. Nenhuma das outras vezes que fui ao 

TJMSP foi anunciada novamente a minha presença. 

A vigilância ou não, no caso de São Paulo, contrastava com a recorrente informalidade 

no caso fluminense. Além de não haver nenhum padrão de recepção na AJMERJ, na maioria 

das vezes, posteriormente à primeira ida, entrava sem ser questionado. 

Com o tempo de pesquisa, minha relação com os espaços foi sendo “pacificada”, talvez 

mais no sentido interno, do que com a relação com a externalidade. O rito de recepção, nos dois 

espaços, foi sendo naturalizado na minha prática, embora, muitas vezes os aspectos da 

vigilância e da discricionariedade ainda me deixassem muitas vezes inseguro. Entretanto, 

depois desses primeiros “incidentes”, não houve nenhum caso que pudesse ser destacado em 

relação ao meu acesso e minha percepção na pesquisa.  Esse aspecto, em relação à inserção no 

campo de pesquisa, traz um aspecto importante, em minha percepção sobre esses espaços 

(TJMSP e AJMERJ) e, sobretudo, em relação a minha interação com tais instituições diante das 

minhas reflexões anteriores sobre a polícia militar.  

A relação de mútua suspeita entre pesquisador e pesquisados não é rara na pesquisa 

social. Isso pode ter motivos diversos. A sensação de ser observado enquanto se observa é 

incômoda, e pode se dar talvez pelo fato de sua presença não ser solicitada, mas também pelo 

fato de ser questionado sobre o que está fazendo naquele espaço, como se de alguma forma 

pudesse usar aquele conhecimento privilegiado contra os interlocutores, ou seja, ser um 

“espião” (ZENOBI, 2010). Entendo essa suspeita como algo multicausal e contextual. Existem 

motivos diversos para se suspeitar de algum pesquisador e, como Zenobi (2010) argumenta, 

pode estar ligado a formas próprias de relações internas daquela rede a qual o pesquisador se 

insere.  

Dessa forma, inserindo a pesquisa no contexto dos sistemas de justiça criminal e 

segurança pública, pode-se pensar, por exemplo, que a suspeita é um paradigma de ação desses 

sistemas (DAICH e SIRIMARCO, 2009). Pode-se, ainda, inserir a discussão de certa 
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representação analítica do pesquisador como “inquisidor” (GINZBURG, 1989; ROSALDO, 

1991). Essa analogia, como expõe Ginzburg (1989), tem algumas implicações importantes, 

pensando em certa forma de “busca da verdade” a partir da observação, da escuta e do 

questionamento ou inquirição, uma determinada lógica que permeia a “produção da verdade” 

na modernidade (FOUCAULT, 2005). Nesse trabalho, penso que seria interessante refletir, 

diante da herança inquisitorial brasileira, expressa na justiça e na segurança pública (KANT DE 

LIMA, 2009), a possibilidade de uma relação de mútua inquisição. Como a relação entre 

pesquisa na segurança pública e na justiça criminal estaria permeada por essa relação de mútua 

inquisitorialidade. Isso, de certa forma, explicitaria disputas de saber-poder que estariam 

ocultas nessa contínua suspeita. Como formas específicas, que têm legitimidade social distinta, 

disputam as formas de representação sobre a mesma questão (ou aparentemente sobre a mesma 

questão)? Diferente de outras pesquisas, que têm certa predileção em círculos acadêmicos, aqui 

não se tratava de pesquisas com sujeitos subalternizados, que “não podem se representar”. 

Trata-se de pesquisa em instituições que têm uma legitimidade, se não incontestável, pelo 

menos com grande nível de moralidade positiva em torno delas. Diante disso, restava-me a 

pergunta: quem são os subalternos nessa pesquisa? 

Esse aspecto estaria colocado em minha experiência. Depois do Juiz-militar ter, no meio 

da audiência, anunciado minha presença como um “pesquisador interessado nas dinâmicas da 

justiça militar estadual”, iniciou um discurso, que me pareceu deslocado da discussão sobre o 

caso anterior. Fez um discurso em defesa da polícia militar. Ressaltando, explicitamente a 

diferença entre a prática bélica e a prática da segurança pública. Nessa discussão, me pareceu 

interessante, logo após anunciar minha presença, iniciar um discurso fora da discussão do caso 

julgado. Percebi, recorrentemente que em audiências no TJMSP, presididas por juízes-

militares, com a audiência de policiais militares, que não é incomum fazer discursos. Apesar 

disso, também percebi que tais discursos têm relevância numa certa pedagogia da “prática 



29 

 

policial”, já que tais policiais militares que geralmente lotam as audiências, são alunos da escola 

de oficiais.  

Entretanto, esse primeiro discurso que presenciei, estava também deslocado nesse 

sentido, já que não fazia uma relação direta para aqueles policiais com o que deveriam fazer 

como policiais (como eram os outros discursos que observei), mas estava relacionado a, como 

afirmou o magistrado, certa “interpretação externa que vincula a prática bélica, com a prática 

da segurança pública”. Seu discurso não estava voltado para os policiais, pois, segundo o 

mesmo, os policiais sabiam disso. Entendi, posteriormente, que aquele discurso estava 

vinculado a minha presença como pesquisador. O juiz-militar não havia lançado a suspeita 

diretamente como narram outros pesquisadores (ZENOBI, 2010, DAICH e SIRIMARCO, 

2009), mas havia ali uma demarcação explícita de uma diferença de perspectiva. Isso, em minha 

interpretação, ajuda a explicitar a relação na disputa de saber-poder que permeia a pesquisa 

nesse campo, ou seja, no caso específico, os saberes jurídico-militares, que se reivindicam 

técnicos; e meu saber sociológico. Muitas vezes tais saberes parecem “disputar” a compreensão 

sobre as formas de administrar os conflitos. De forma, mais ou menos explicita esse trabalho 

está associado a essa disputa. Outro aspecto que observei é que após o anúncio-discurso do juiz-

militar, os dois policiais militares que estavam sentados ao meu lado, olhavam toda vez que eu 

tentava fazer alguma anotação em meu caderno.  

Essa relação que parecia de hostilidade inicialmente foi ganhando outros contornos. 

Aquela vez foi a única que, implícita ou explicitamente, fui anunciado, durante uma audiência. 

Embora não nutra a ilusão de passar despercebido, em nenhuma outra ocasião foi lançada sobre 

mim ou minha pesquisa nenhuma ação que possa demonstrar certa suspeita. Justamente por não 

ter a pretensão de conjecturar sobre intencionalidades ocultas, me parece difícil compreender 

plenamente aquele discurso do juiz-militar. Entretanto, o que me cabe no sentido do caminho 
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reflexivo que pretendo, é entender a relação entre pesquisador e pesquisado, ou, como disse 

acima, essa relação de mútua inquisitorialidade e, portanto, construção de suspeita. 

Principalmente no inicio da pesquisa, posteriormente à abordagem e a esse anúncio-

discurso, me sentia desconfortável no campo. Aos poucos, consegui desarmar esse desconforto 

que percebi que estava ligado a certa postura inquisitorial, no sentido de buscar uma verdade 

que já conhecia e, nesse sentido, me incomodava a possibilidade dos agentes daqueles espaços 

saberem o que buscava. Certamente trata-se, nesse contexto, de uma relação pouco simples, e 

na minha experiência de pesquisa produziu, em mim, um incômodo constante. Ressalto que 

esse incômodo muitas vezes estava ligado menos a como os agentes me tratavam 

rotineiramente, e mais com certa lógica de percepção, que foi descrita anteriormente, na qual 

eu estava inserido durante parte da pesquisa de campo. 

 

Segurança pública e violência a partir da Justiça Militar Estadual  

Nesse sentido, mostrou-se necessária uma abordagem que descaracterize qualquer 

pretensão de totalidade homogênea sobre os interlocutores, os espaços e as instituições. Foi, 

assim, no processo de reflexão sobre o trabalho de campo, desarmando as (pré)conclusões que 

pareciam óbvias e adquirido uma nova percepção. Essas conclusões sobre os sentidos da justiça 

militar estadual passaram a ter novos sentidos. Estudos sobre segurança pública têm ganhado 

uma legitimidade nos espaços acadêmicos (VASCONCELLOS, 2013; KANT DE LIMA et all, 

2000). Talvez porque o tema esteja, de forma geral, "na ordem do dia". A repercussão de casos 

envolvendo agentes da segurança pública tem se disseminado cada vez mais (EILBAUM e 

MEDEIROS, 2014), embora na maioria das vezes em círculos muito específicos. Mas, percebo 

que isso, embora pareça ter um espectro autônomo em relação à disputa política, pensando na 

forma como tem ganhado espaço nos debates o tema da "violência policial". Aqui podemos 
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colocar um marco referencial de 2013, quando perceptivelmente certa prática de policiais 

estampou páginas de grandes veículos midiáticos, com conotações negativas. 

Tem certa obviedade, ainda, afirmar que isso não é fruto do acaso, nem surgiu "como 

um raio num céu sem nuvens". As manifestações de 2013, em toda a sua complexidade, 

trouxeram, sobretudo em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, a questão sobre a "violência 

policial" para o centro do debate (EILBAUM e MEDEIROS, 2014). Existem outros fatores, 

tanto no âmbito acadêmico, quanto social, que colaboraram para a consolidação dessa situação. 

O que hoje está sendo chamado de violência parece uma presença incontornável, mas nem 

sempre foi assim. Certos setores buscam, muitas vezes, uma justificativa, advinda de tempos 

ditatoriais, para demonstrar que, por exemplo, a policia militar é uma instituição que reproduz 

a violência anti-democrática de um outro tempo. Nesse caldeirão de incertezas, a presença 

central no debate é uma oportunidade de realçar certos aspectos, de, talvez, qualificar o debate, 

mas também parece uma oportunidade de reafirmações e reificações de perspectivas.     

Quando iniciei a pesquisa, minha expectativa estava centrada em encontrar questões que 

trazia anteriormente como preocupações. Eu não estava alheio a qualquer discussão sobre 

segurança pública, ao contrário, era um dos temas que me interessavam. O recorte da violência 

policial era, certamente, o lócus a partir do qual iniciava minha reflexão. Na perspectiva aqui 

trabalhada, a pesquisa nunca é um empreendimento neutro isento de qualquer pressuposto 

anterior. Isso, nas ciências sociais, ao menos desde Weber (2006) parece um debate constante. 

Embora ainda se dissemine uma perspectiva, que se afirma weberiana, defendendo certa 

neutralidade, defendo aqui a perspectiva de que existem diversas influências na pesquisa. O 

acesso do pesquisador ao "objeto" de pesquisa é conduzido por uma constante mediação entre 

as formas de ver e sentir o mundo, a partir do qual foi/é socializado. Além disso, influi na 

condução da pesquisa e posterior produção textual, diversos atravessamentos políticos.   

A relação do pesquisador com os interlocutores (que por exemplo podem ser chamados 

"nativos") é um dos principais eixos, em minha visão, dessa disputa. Se o conhecimento é 

conquistado, construído, manipulável, ele não é somente algo que sempre esteve lá para ser 

descoberto. Assim, não parece acertado dizer que produzir conhecimento é desvelar, revelar e 
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demonstrar. Existem camadas de relação, formas, explicitas ou não, de omitir e de achar o que 

se procurava de antemão. A pesquisa pode ser uma caça ao tesouro, onde, no final, o que 

importa é encontrar o que se procurava a principio. Ou, então, pode ser uma aventura, onde 

encontrar qualquer coisa, é parte do percurso, e não seu destino final. Entretanto, levar isso em 

consideração, no horizonte de uma pesquisa, é mais complexo do que aparenta. As discussões 

aqui expostas, nesse trecho do trabalho, são resultados de, pelo menos, dois anos e meio de 

reflexão sobre o significado de fazer pesquisas em instituições que julgam policiais militares, 

ou seja, instituições que estão intimamente relacionadas à “prática” da segurança pública.    

A partir de um parecer que recebi de uma revista universitária, julguei interessante para 

iniciar uma discussão sobre questões como violência e segurança pública a partir da justiça 

militar estadual. Enviei um artigo para uma revista de uma universidade. O artigo tinha sido 

revisado após apresentação em um evento e diante de alguns comentários. Era para um dossiê 

sobre segurança pública e violência. A princípio nunca me chamou atenção violência e 

segurança pública serem constantemente alocados no mesmo espaço, nos mesmos dossiês e nos 

mesmos Gt's. Entre outras coisas, que estavam no artigo, discutia o discurso sobre militarismo 

que aparecia nos espaços de justiça militar estadual, como a princípio me surpreendia com o 

fato de oficiais, militares de alta patente, tentarem desvincular o militarismo do exército do 

militarismo da segurança pública. Julgo hoje que minha surpresa advinha de uma percepção 

que vinculava, de maneira esquemática, o militarismo à violência bélica. Tal esquema de 

percepção era criticado por um Juiz-Militar Coronel da PMESP, mas aquilo não encaixava-se 

bem na minha concepção. Assim, fui querer entender melhor, a partir dos discursos que 

apareciam, como os policiais estavam manipulando o "ser militar". O que percebi é que existiam 

mais nuances do que esperava e que o "ethos" bélico não é, necessariamente, algo advindo de 

uma estrutura militarizada. A partir disso fazia uma discussão, tentando diante do que foi 

explicitado pelos oficiais, entender que “militarismo” era esse que aqueles policiais 

acionavam.   

Embora hoje, discorde em parte da forma como conduzi a primeira versão do artigo, a 

afirmação de um dos pareceristas me chamou muito a atenção. O autor do parecer dizia que, ao 
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não relacionar os militarismos, ao distingui-los crendo na versão dos oficiais, eu estaria 

naturalizando algumas falas. Seguia ele dizendo que a polícia militar é uma instituição 

extremamente violenta, e a que mais mata no país. O que, de certa forma, me assombrou nessa 

resposta, foi que o meu esforço naquele momento estava caminhando para um lado, e a 

percepção reforçada pelo parecerista me encaminhava para um "retorno". Hoje me pergunto o 

que estaria "naturalizado": minha percepção, ou a reproduzida pelo parecerista?  

Na discussão posterior, passei a perceber que existia uma naturalização dessa relação. 

Essa questão está, de certa maneira, presente em determinado discurso corrente sobre a polícia 

militar. As críticas, que têm se multiplicado, nos últimos anos, sobre as policiais militares vão, 

principalmente, no sentido da desmilitarização das polícias. Geralmente a polícia civil, por 

exemplo, escapa dessa crítica pois não é uma instituição militar. E quando a polícia civil entra 

nessa discussão, é assemelhada à polícia militar a partir de um tipo de "princípio militar" que 

estrutura a atuação da segurança pública. Embora julgue extremamente abstrato esse conceito 

de militar/militarismo, que está muito mais pautado em um idealismo, nesse momento, não vou 

discutir a questão do militarismo em si, mas relacionar com discussões sobre segurança pública 

e violência.    

Na pesquisa que fui desenvolvendo, desnaturalizar essas relações de causa e efeito foram 

importantes para um compreensão mais abrangente dos julgamentos de policiais militares. A 

discussão sobre violência é complexa e têm inumeráveis nuances, que são armadilhas contra 

nossas percepções apressadas. Falar de "violência policial" é entrar num emaranhado tão 

complexo de fatores que reduzi-los, tende a cair numa circularidade. O que é violência, partindo 

de uma discussão socio-histórica, nunca é algo autoevidente. Violência é algo que passa a ser 

entendido como, quando determinadas moralidades, socialmente disseminadas, passam a 

atribuir a determinada atitude esse rótulo (SIMIÃO, 2005; EILBAUM e MEDEIROS, 2014). 

A discussão sobre as moralidades que constituem qual atitude é considerada violência ou não 

(OLIVEIRA, 2008), passa por diversos fatores. Embora hoje, tanto com a crescente 

fragmentação do que chamamos sociedades, quanto com a visão corrente nas ciências sociais 

que percebe as sociedades como não-homogêneas e compostas por grupos distintos, complexos 
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em suas camadas (BARTH, 2000), seja difícil falar em uma moralidade única temos, de certa 

forma, moralidades que se destacam, que têm um maior visibilidade em determinados espaços.   

Pode-se, por exemplo, dizer que o campo de estudo sobre segurança pública e/ou 

violência, se desenvolveu em conjunto com o desenvolvimento da sociedade e das políticas, 

diante desses temas (VASCONSELOS, 2013). Entretanto, ao complexificar a análise, é 

possível pensar que, por exemplo, a discussão sobre violência policial distribuída 

desigualmente de acordo com características racializadas, é tematizada, entre as populações 

negras no Brasil, pelo menos desde a década de 30 do século passado (SINHORETTO et all, 

2013). Entretanto só muito recentemente têm se conformado como um tema de pesquisa. Outro 

exemplo, é que, análises históricas apontam que certo uso da força policial de forma, a ser 

considerada, desproporcional por parte da população, não é novidade (BRETAS, 1997), 

entretanto o tema ganha contornos de legitimidade acadêmica no final dos anos 90 

(VASCONSELOS, 2013).  Podemos concluir que existe um descompasso, ou mais do que isso, 

que existe uma eleição de moralidades, que estão expostas a uma série de contextos. Na 

discussão acadêmica, portanto, a "violência policial" não é algo autoevidente, mas uma 

construção política, atravessada por uma seletividade de moralidades em contextos específicos 

e localizados. Aquilo que, convencionou-se discutir, no entorno das práticas policiais como 

"violência policial", é um dos aspectos da discussão. Mas torná-lo uma prerrogativa nos estudos 

sobre segurança pública, pode dar contornos que resumam pesquisas somente a perspectivas 

previamente legitimadas. Aqui, julgo ser importante perceber, que "contra" essa naturalização, 

é preciso compreender as atitudes em seus contextos. A atribuição do rótulo de “violência” 

pode encobrir que a própria atitude de, por exemplo, agressividade desproporcional, está tão 

arraigada nas práticas institucionais, que chamar de violência sequer faz sentido para aqueles 

atores, ou ter uma conotação positiva. A "violência policial", em certos círculos, muito 

específicos, têm sido "inventada" (SIMIÃO, 2005), no sentido de ser cada vez mais percebida, 
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pelos discursos socialmente legitimados, capitalizada por casos de grande repercussão 

midiática.   

A "violência" é a chave de inserção na compreensão das instituições de segurança 

pública no Brasil, sobretudo aquelas que são militarizadas, que consequentemente, nessa 

percepção contêm em si, um "ethos" bélico, que ocasiona, por relação de causa e efeito, tal 

violência. Nesse sentido, a pergunta poderia ser como uma pesquisa em instituições de justiça 

militar estadual pode contribuir para essa discussão? Penso que, em primeiro lugar, numa 

perspectiva em que a etnografia seja o fio condutor da narrativa, como tem sido o tom geral 

desse texto, cria-se a possibilidade de perceber determinadas questões, que poderiam ficar 

invisíveis, mas que numa escolha epistemológico-política, decido explicitar.  

Meu lugar como jovem, universitário, nascido e criado na periferia de São Paulo, 

informa uma série de coisas, principalmente a relação constituída com a polícia militar. Tendo 

um pertencimento duplamente (universitário e periférico) "avesso" a algumas práticas policiais, 

posso, tranquilamente, confessar que em uma série de oportunidades fazer a pesquisa não foi, 

para mim, nada confortável. Além disso, dentro da rede de sentidos que havia formado 

anteriormente, o que buscava na pesquisa era encontrar a questão da "violência policial"7, e por 

isso, a princípio, todas as minhas anotações estavam relacionadas a tais práticas. Com o tempo, 

passei a me incomodar com o fato, de que ali na justiça militar estadual, comumente, não 

aparecia a esperada "violência", e mais incomodo ainda foi perceber que, fatalmente, não 

apareceria tal como eu esperava.  

Perceber que os interlocutores não são unidimessionais, é um sentimento comum na 

pesquisa social, entretanto, essa descoberta feita diante de interlocutores, como policiais 

militares, é, de certa forma, ao menos para mim, um outro incômodo. Algumas percepções 

partilhadas por diversos atores em contextos diferentes, passaram a contribuir na minha 

percepção sobre aquelas realidades. Por exemplo, a relação, também muitas vezes colocada 

como causal, entre as instituições de segurança pública e o poder executivo dos estados. Passei 

ali, naquele lugar de encontro, a perceber que a relação de policiais com o poder executivo, não 

é de total submissão, ao contrário, existe uma revolta engendrada entre eles, a ponto de durante 
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audiências diversas vezes acompanhar discursos, muitas vezes inflamados, contra os 

mandatários do executivo, ou os responsáveis pela secretaria de segurança pública. Isso me 

ajudou a perceber que, primeiramente, as polícias militares são plurais. A homogeneidade das 

polícias, não aparece sequer entre os próprio policiais, fica explícito a tal ponto de se referir 

sempre a instituição no seu sentido local. A PMESP ou a PMERJ, são instituições autônomas, 

primeiro entre si, em um segundo plano, em minha percepção, guardam uma certa autonomia, 

diante de outras instituições com as quais se relacionam. Nesse sentido, me parece um pouco 

mais crível que além da influência do militarismo, que só se consolida durante a Ditadura 

Militar, as polícias militares brasileiras têm sua história, e contêm em si, e na relação com outras 

instituições a história de suas práticas.   

Não existe, na percepção que trabalho nesse texto, a polícia militar em si (como algo 

único, homogêneo e abstrato). A existência das práticas está intimamente relacionada com a 

história da sua relação com a sociedade e com outras instituições diante das especificidades 

locais. Nesse ponto, seria importante, perceber, diante das constantes práticas de agressividade 

desproporcional, entender como as mesmas acontecem em diferentes contextos. A necessidade 

de perceber a história singular das diferentes instituições militares de segurança pública, é 

exposta por Bretas (1997). Tal como afirma o autor, é necessário se desvincular de certo 

"riocentrismo" nos estudos históricos sobre as instituições de segurança pública. Assim sendo, 

discordo da perspectiva que utiliza a história da PMERJ, ou a evolução das dinâmicas de 

violência e segurança no Rio de Janeiro, como caso exemplar do Brasil (HOLLOWAY, 1997; 

MISSE, 2009).   

Diante disso, reinserindo a discussão, nas instituições de justiça militar estadual, 

pensando os aspectos diversos das dinâmicas ali empreendidas, penso ser interessante pensar 

como a presença e a ênfase da/na segurança pública está ali como perfomance e/ou 

representação. Entendo que, o que chega nas fases processuais na justiça militar estadual, não 

é, por exemplo, a prática cotidiana dos policiais. E sim uma construção especifica de atores 

localizados diante de possibilidades de discurso. Esses discursos, não estão ali representando 

integralmente a prática policial, estão sim, representando determinadas ênfases, de uma prática 
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multifacetada e plural. Se pensarmos como Geertz, (2004) que um dos problemas diante de 

pesquisas em "sistemas jurídicos" é como representar a representação, podemos pensar que, 

diante da justiça militar estadual, existe ainda, além da representação jurídica, a representação 

da segurança pública. De forma mais evidente, o fato de ali, a construção da verdade jurídica 

ser empreendida no encontro entre as lógicas judiciárias e de segurança pública militarizadas 

(com a ênfase de um militarismo específico), segurança pública aparece como parte das 

performances ritualizadas, e isso vai desde a utilização das roupas, até o discurso sobre a 

"prática policial". O que é, de fato, a prática policial, ou quais os recursos utilizados no 

cotidiano, e talvez padronizados de forma legal ou extra-legal, naquele espaço, em minha 

percepção é impossível saber. O que aparece, é, novamente, situacional e por isso 

performático.   

Algo que chamarei aqui de performance de rigor, apareceu em diversas ocasiões. O réu 

é acusado por determinado aspecto, esse aspecto, de acordo com a interpretação daqueles que 

conduziram o processo, infringiu o código penal militar, entretanto, o caso é complexo e cheio 

de nuances, relacionadas ao "cotidiano dos policiais". Por exemplo, o abandono de posto. 

Segundo um policial, que foi acusado de tal crime, ele havia saído do posto, pois havia sido 

convocado por um superior para ajudar em uma ocorrência. Entretanto, aquele não era o 

superior responsável pelo seu posto, que não havia sido avisado, porque o policial não tinha o 

encontrado. Entretanto não podia, segundo o advogado do policial, desobedecer a outro 

superior. O final daquela ocorrência resultou na morte de outro policial e, segundo um dos 

juízes (era um caso de segundo instâncias, por isso julgado por 3 juízes), aquela história estava 

“muito mal contada”, pois não tinha sido notificada nenhuma ocorrência e a área que aconteceu 

a morte do policial era uma favela de responsabilidade de outro batalhão. Segundo o juiz-

militar, na verdade haviam sérias evidências que se tratava de uma prática de ilegalidade, 

provavelmente, tinham ido buscar algum dinheiro com "traficantes". Entretanto a acusação não 
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era aquela, então o Juiz-militar, apresentou um rigor, que me pareceu excessivo, se comparado 

a outros casos, para defender a manutenção da condenação em primeira instância.   

O argumento do advogado, que também era policial, é que estavam se apegando 

demasiadamente a minúcias das leis e regras, que na prática policial não acontecem, e que 

aquele rigor era descomunal. Então o outro Juiz-militar, presidente da seção fez um acalorado 

discurso para sua plateia, composta por policiais alunos da escola de oficiais, que 

acompanhavam recorrentemente os julgamentos e audiências como requisito de sua formação. 

Em seu discurso, fazia a defesa de aspectos da "prática policial" com o resguardo da lei. Que 

todos os policiais, deveriam se colocar na sua prática, a partir da lei, para se resguardarem de 

qualquer acusação e de exercerem indevidamente a profissão. Uma boa ocorrência, para o Juiz-

militar, é aquela feita de acordo com os aspectos descritos na lei e nas normas de trabalho. 

Pareceu-me curiosa aquela ambiguidade, que presenciei diversas vezes em julgamentos e 

audiências. O apego demasiado, em casos específicos, a pequenos erros, que segundo um juiz 

são os que constroem os grandes erros, não é comum a todos os casos. A segurança pública está 

ali, nesse caso, duplamente representada, como prática que não se apega totalmente às leis, mas 

se adequa a situações, ou práticas restritas aos requisitos de legalidades.  

A certa altura da pesquisa, passei a me perguntar, se esse rigor não era fruto do lugar 

ocupado por policiais, pois observei, que, comumente os policiais na posição de juízes ou 

membros do conselho, se mostravam mais rigorosos do que juízes civis. Se estar na posição de 

julgador, não conferia aqueles policiais a necessidade de uma ênfase maior na lei, produzindo 

um tipo diferente de sensibilidade jurídica distante do que os demais policiais entendiam. Como 

disse, apareciam representações duplas, que pareciam em sobreposição, e essas representações 

misturavam-se às representações ritualizados do judiciário. Conferir sentido a esse emaranhado, 

é tão complexo a mim quanto aos policiais em diferentes posições.  

Por fim, nesse capitulo, gostaria ainda de retornar ao aspecto da "violência policial", e 

pensar como o mesmo estava relacionado a essas várias disputas de representação performadas 

pelos agentes na justiça militar estadual. Passei a entender que a "violência policial" não estava 
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presente ali. Pois, a não ser que a denúncia fosse de agressão, mesmo que uma atitude 

considerada agressiva estivesse presente no caso, era por vezes sublimada por ênfases distintas. 

Num caso (que será aprofundado em outro capítulo) que acompanhei na AJMERJ, um 

policial agride um homem e seu filho. O adolescente tem uma de suas costelas quebradas pela 

agressão do policial. Certamente esse seria o tipo de caso, que em minha expectativa inicial 

esperaria encontrar. Trata-se de uma área onde foi implementada uma UPP. O homem que foi 

vítima, juntamente com seu filho, é um comerciante. Tem uma pequena loja “no pé do morro”. 

Segundo a narrativa da esposa, o local é tranquilo. Segundo a narrativa do homem, ele foi 

agredido pelo policial, após “tentar entender” o que estava acontecendo. Pois tinha visto um 

jovem conhecido, ser “arrancado” de uma moto e jogado no chão pelo policial que era réu. A 

versão da defesa dizia que o policial agiu em legítima defesa, pois naquele território, não se 

pode saber o que esperar diante da ação das pessoas. Em suas perguntas o advogado de defesa 

sempre perguntava para as testemunhas, sobre o tráfico de drogas na região, e por duas vezes 

afirmou que o policial teria que agir assim diante daquela situação, que oferecia risco a sua 

integridade física. Entretanto, depois de dar o seu depoimento, a vítima, que estava visivelmente 

incomodada pela presença do réu, pediu para o promotor retirar a denúncia. Disse que havia 

pensado melhor e que não queria levar a denúncia adiante, queria ficar em paz com aquela 

situação, que aquilo foi apenas um mal-entendido. Antes de concordar em retirar a denúncia, o 

promotor esbravejou, dizendo que “o caso agora é meu, não é você que tem que dizer se eu 

tenho q continuar ou não com a denúncia”. Apesar disso o promotor oficializou que retirava a 

denúncia. Depois de todos terem saído da sala, ele comentou que achava essa situação 

complicada, que o policial está fazendo o papel dele, que os dois haviam se desentendido, mas 

que julgou que não valia a pena para ambos levar aquele caso a frente. Me espantou o fato de 

um dos únicos casos envolvendo diretamente uma agressão percebida e denunciada, seria, não 

só retirada a denúncia como seria compreendido pelo promotor (que é responsável pela 

denúncia) que aquela agressão era parte do procedimento policial.  

Aquilo que eu poderia ter entendido como “violência policial”, está ali naturalizado, 

como prática cotidiana policial. O fato de estar, segundo as próprias palavras do promotor, em 
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um território hostil, justifica aquela ação. Essa representação sobre a favela foi comum em 

diversas audiências nas quais percebi que ocorrência em favelas eram oportunidades para os 

diferentes agentes justificarem ações com maior “agressividade”.  Para o promotor, talvez o 

policial tenha exagerado, mas naquele dia as partes estavam abertas para um acordo que não 

prejudicasse ninguém. O comerciante podia continuar sua vida, e o policial também. Chama a 

atenção, no caso, que a forma desproporcional da ação do policial, que foi percebida pelo 

comerciante diante do jovem, ficou também, na maior parte do tempo, invizibilizada. A última 

sentença do promotor, parecia demarcar isso: “ele não tinha que se meter na ocorrência do 

policial”. Aqui, me parece explícito que mesmo quando algumas práticas são consideradas 

violentas, existe uma ambiguidade. Parecia, nesse caso, existir uma moralidade superior do 

policial em relação ao homem agredido. Entre outras coisas, o fato de ser um dos únicos casos 

que acompanhei, referentes a agressão a civis, ajuda a pensar sobre os diferentes “filtros” que 

operam nas formas de selecionar, progredir e tipificar os casos. As práticas consideradas 

violentas, principalmente nas favelas, que apareciam como territórios legítimos para esse tipo 

de ação, são denunciadas (não necessariamente nas vias jurídicas) constantemente por diversos 

agentes. Entretanto os filtros parecem ser uma barreira que não permite que a justiça militar 

estadual seja sensível a essas demandas por reconhecimento da situação de violência. Existem 

filtros de diversas ordens, desde os simbólicos, como já presenciei pessoas afirmarem não 

denunciarem a “violência policial” por terem medo, ou por não acreditarem que isso realmente 

seja efetivo, até “filtros operacionais” na naturalização da prática e consequentemente não 

reconhecimento como crime, como no caso citado. Talvez, isso que aconteceu nesse caso ocorra 

nas demais etapas processuais, fazendo com que permaneça invisível o reconhecimento da 

prática enquanto violenta.  

Acusações de extorsão, por exemplo, que geralmente partem de algum tipo de ameaça; 

as perguntas, argumentos, narrativas, por vezes nesses casos, não permitiam perceber isso, 

mesmo diante da narrativa insistente da vítima. Percebi, por vezes, que as audiências eram 

conduzidas a partir de aspectos de procedimentos legais que haviam sido infringidos, ou 

ignorados. A ênfase dificilmente caia sobre a possível agressividade dos agentes, ainda que 
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fosse relevada pela vítima. Percebi, diante disso, que a compreensão da "violência" naquele 

espaço, tem outro sentido. A "violência policial", na justiça militar estadual, pareceu-me 

invisível. Essa “invisibilidade”, em minha percepção existe, justamente como parte das lógicas 

de representação ali vigentes. Embora para mim, ou para o parecerista, faça muito sentido falar 

sobre “violência policial”, para aqueles agentes, essa representação não faz sentido na maioria 

dos casos.  
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3 JURÍDICO-MILITAR: ÉTICAS CORPORATIVAS, DISCURSOS 
“INSTITUCIONAIS” E INQUISITORIALIDADES 

O duplo pertencimento: entre o militar e o jurídico  

 

Como descrevi no capítulo anterior, uma das questões que chamaram, de alguma forma, 

minha atenção, foi que existia certo padrão de circulação nas instituições, ou seja, as pessoas 

que adentravam nos corredores da AJMERJ e do TJMSP, em minha percepção, se enquadravam 

em dois pertencimentos. Enfocando o documento (já citado) que normatiza as práticas nas 

audiências e julgamentos do Tribunal de São Paulo, na percepção que fui tendo, comecei a notar 

que era construída uma repartição que combinava de forma cada vez mais nítida em um mesmo 

espaço militares e agentes do judiciário. O pertencimento jurídico e o pertencimento militar 

partilhavam, nesse caso, um mesmo espaço institucional. A harmonia ou o caráter conflituoso 

disso ainda não estavam tão explícitos para mim, mas essa dupla referência tornava-se 

incontornável.   

Diante disso, passei a reinterpretar alguns eventos significativos do trabalho de campo 

no Rio de Janeiro. Na audiência já referida do caso envolvendo um menor e um policial durante 

uma manifestação, testemunhava um oficial, comandante do batalhão do acusado. Descrevia, 

após uma pergunta, as dinâmicas ocorridas no dia que aconteceu o fato que ocasionou a 

denúncia. Dizia, de forma tranquila, que parte do seu trabalho era deter os manifestantes. A 

partir dessa afirmação, o promotor o questionou como sabia quem eram os manifestantes, já 

que a manifestação acontecia numa grande avenida no Rio de Janeiro, e seria difícil, senão 

impossível, no meio de tantas pessoas saber quem era e quem não era manifestante. 

Explicitamente incomodado com a indagação, o comandante pareceu-me sem resposta. Então, 

a magistrada pareceu interceder em seu favor, e disse: "os manifestantes que eram levados para 
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as delegacias eram manifestantes que praticavam atos de violência, não é isso Coronel?". O 

oficial, aparentemente um pouco mais aliviado, confirmou e seguiu sua narrativa. 

Aquele fato, na época, acabou chamando minha atenção pela tradução operada pela 

juíza. Ela havia, não só “ajudado” o policial a sair de uma situação complicada, como havia, de 

certa forma, traduzido para uma afirmação condizente com o saber jurídico, uma afirmação que 

poderia ser entendida como um evidente abuso discricionário dos policiais. Espantou-me, no 

momento, o promotor não ter falado nada, afinal de contas havia uma interferência, para mim, 

explicita. Entretanto, passei a perceber que as interferências da juíza eram frequentes. Nos 

processos da AJMERJ, os depoimentos são sempre traduzidos pela juíza para o escrivão que 

digita, a partir da fala dela, o que entrará nos autos. Nesse procedimento, não importa o que a 

testemunha ou réu disseram, importa mais o que a magistrada compreende e repassa.  

O Coronel parece acionar o saber policial, advindo da prática policial, que é readequado 

para o saber jurídico através da narrativa concluinte da juíza. Acontecimentos, como o descrito 

acima, me ajudaram a perguntar sobre essa bipartição; refletindo posteriormente sobre essa 

relação entre o militar e jurídico. Tendo em mente a bipartição estrutural naquela altura muito 

explícita, passei a me perguntar se ali não existia também uma bipartição de saberes e muitas 

vezes uma sobreposição a depender do papel ocupado pelo agente.  Mais uma vez, olhar para o 

TJMSP ajudou-me a compreender. Na instituição paulista haviam dois tipos de juízes: o Juiz-

auditor, que são juízes civis, concursados para essa instituição especificamente, e o Juiz-militar, 

que são, além de juízes concursados, também militares, oficiais de alta patente. Percebi, cada 

vez mais explicitamente, que existiam formas diferentes de argumentar a depender de seus 

pertencimentos. A reivindicação do militarismo, por parte de juízes-militares, dava a eles 

autoridade e legitimidade diante dos advogados e promotores. Entretanto existia também uma 

legitimidade na reivindicação jurídica, apegada à lei, por parte dos juízes civis. Além disso, 

proliferam nesses espaços advogados-militares, ou seja, policiais que deixaram suas funções na 

segurança pública para trabalhar como advogados de policiais militares. Grande parte desses 
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advogados trabalham especificamente em causas, tanto na justiça militar estadual quanto na 

justiça comum, defendendo policiais militares.  

Em uma sessão de segunda instância, haviam dois juízes-militares e um juiz civil.  Tal 

dinâmica chamou-me a atenção para a forma de construção de argumentação de maneiras 

diferentes a partir desses “pertencimentos”. A primeira questão diante dessa discussão, que 

penso merece algum destaque, é que (como já relatado no capítulo anterior) os alunos da escola 

de oficiais assistem as audiências como parte da sua formação. Recorrentemente as salas ficam 

lotadas desses futuros oficiais da PMESP. Diante disso, percebi que ambos os juízes-militares 

em sua argumentação, desenvolvem seu pensamento como se ensinassem para a plateia, 

composta majoritariamente por esses alunos. A partir disso, escoram-se, sobretudo, em sua 

experiência como policiais. Em um caso envolvendo um comandante de uma operação, por 

exemplo, um Juiz-militar, apresentava os equívocos que levaram aquele capitão a cometer erros 

que relegaram a ele a denúncia que estava sendo julgada. Para o Juiz-militar, o equívoco estava 

na ação como um todo, não só no fato gerador da acusação. A ação policial, para ele, era vista 

como um todo e, por isso, para chegar ao ponto que configura o crime, ele analisou os demais 

aspectos daquela operação. Isso, em minha experiência no Rio, não é tão usual, sobretudo, em 

Juízes-auditores. Da mesma forma, diversos advogados-militares em sua argumentação 

utilizam-se da sua experiência como policiais para argumentar. Muitas vezes, tais advogados, 

aproveitam-se do fato dos promotores não partilharem de tal pertencimento, para 

descredibilizar o argumento contrário, numa evidente estratégia que passa por certo uso 

situacional do “ethos corporativo” (KANT DE LIMA, 2013).  

Percebi então que tratava-se de uma ambiguidade, que poderia levar a aparentes 

contradições. A justiça militar estadual, em sua especificidade, é jurídica e militar, não só em 

seu nome, mas também as suas práticas estavam relacionadas com esses dois mundos. Enfatizo 

isso pois, me parece, que é essa ambiguidade que produz formas muito próprias de conduzir os 

processos nos espaços de justiça militar estadual. Podemos ainda colocar como exemplificação 

dessa ambiguidade, que as decisões judiciais em casos que não sejam contra civis, são 
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conduzidas e decididas, não só por um juiz, mas também por um Conselho de Justiça, composto 

por quatro militares de patente maior ou igual ao acusado. Nesse sentido, ao menos 

normativamente, fica explícito uma espécie de “princípio”, que diz, de alguma forma, que um 

juiz (seja militar ou civil) não basta para concluir e decidir, pois o auxílio do Conselho está, de 

alguma forma, construindo uma característica muito própria dessa estruturação jurídica-militar. 

Assim como os juízes-militares, os membros do Conselho de Justiça, acionam o seu 

pertencimento militar, para julgar. Aliás, me parece, que no caso desses a sua legitimidade 

enquanto julgador está justamente calcada na experiência do “cotidiano policial”, enquanto os 

juízes militares têm um duplo pertencimento e, portanto, em seu lugar, talvez, uma 

exemplificação dessa ambiguidade. 

Pode-se relacionar esse duplo pertencimento das instituições à própria prática da 

segurança pública. Justamente, a partir da constante reflexão, passei a perceber que esses 

espaços não eram simplesmente espaços de julgamentos de agentes individuais, mas também 

espaços de consolidação e de normatização de práticas e de disputas entre saberes. Nesse 

sentido, construir verdades jurídicas nesse espaço, que é parte do sistema de justiça criminal, é 

também construir, consolidar e reafirmar juridicamente “práticas policiais”. Ou seja, além das 

representações sobre a “prática policial”, o espaço da justiça militar estadual passou a aparecer 

como espaço onde estão expressos certos valores de uma possível “ética policial” (KANT DE 

LIMA 1995). Ao mesmo tempo, por também ser um espaço “pedagógico”, é ainda um espaço 

de transmissão de saberes. Os casos que apareciam diziam sobre a rotina de trabalho daqueles 

policiais. Diziam respeito, ainda, sobre as formas de lidar com os diferentes conflitos pessoais 

e institucionais envolvendo agentes policiais. O esforço de compreender a Justiça Militar, 

portanto, é mais do que um esforço por entender uma instituição; é o esforço de entender uma 

instituição que existe no encontro entre dois sistemas, que por vezes trabalham juntos, por vezes 

estão em conflito. 

Esses elementos, acima descritos, pareciam dar base para essa percepção de duplo 

pertencimento. Como explicitado no capítulo anterior, a segurança pública, ou “prática policial” 
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estava ali representada, ou performada, entre diferentes discursos e contextos. Nesse ponto, 

cabe aqui ressaltar que entre as diferentes formas de representar a “prática policial”, esses 

discursos que apareciam, precisavam corresponder ao espaço onde emergiam. Os espaços de 

justiça militar estadual configuram-se como espaços de encontro. Podemos pensar aqui que 

estão em disputa também distintas “éticas corporativas” (KANT DE LIMA, 2013), ou seja 

formas diferentes de pensar e agir, baseadas na experiência e nas formas de saber transmitidos. 

No caso da justiça militar estadual as éticas militares e jurídicas estavam presentes, mas ficavam 

nítidas, para mim, quando entravam em conflito.  

Como já foi argumentado nesse trabalho, muitas vezes aparecem diferentes 

representações sobre o “cotidiano policial” e tais representações muitas vezes estão em conflito. 

Nesse sentido, a análise do conflito dessas representações parece fecundo para uma 

interpretação mais abrangente sobre a justiça militar estadual. Em alguns casos observei, os 

advogados-policiais defendendo uma maior flexibilidade das leis, diante do “cotidiano 

policial”. Do outro lado, os juízes-militares ou membros do conselho, em suas decisões, 

apareciam confrontando tais perspectivas. Evidentemente, os casos têm suas histórias 

peculiares, e esse aparente conflito interno da “ética policial” muitas vezes está relacionado a 

questões específicas dos casos (como argumentarei nos próximos tópicos). Entretanto, defendo 

aqui que a posição ocupada pelos agentes os colocam em posições diferentes diante de uma 

mesma “ética policial” que não é algo evidente nem necessariamente homogêneo.  Da mesma 

forma que um advogado defenderá uma maior flexibilidade das leis, ou da perspectiva sobre as 

leis para defender seu cliente, um juiz não poderá abandonar o apego a lei, pois ali representa 

justamente a defesa da lei.  

 

Ética(s) Corporativa(s) e Institucionalidade(s) Policiais 

A relação entre justiça militar estadual e a segurança pública parecia-me óbvia e pouco 

complexa. Digo isso no sentido de que, ao menos em minha percepção prévia, parecia óbvio 
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que os casos que chegavam nesses espaços favoreceriam os policiais militares. A etnografia 

anterior (SILVA, 2013), entre outras coisas, demonstrava como as disputas jurídicas criminais 

envolvendo policiais militares e civis (não policiais) pendiam para o lado dos policiais. A 

demonstração disso se dá quando, após a absolvição dos réus na AJMERJ, o lugar de réu se 

inverte e alguns civis são denunciados (na justiça comum), pelos próprios policiais que eram 

réus. Esse aspecto, importante na análise dos julgamentos de policiais militares, pode ajudar a 

entender as instituições e dinâmicas de segurança pública, e pode ainda ser ampliado na 

elaboração teórica sobre essas temáticas. Essa parte do texto é uma tentativa de ampliação desse 

debate. 

No inicio da pesquisa, além de acompanhar audiências na AJMERJ, acompanhei um 

julgamento específico, no tribunal do júri
10

. Nesse momento, me interessavam, sobretudo, 

julgamentos de policiais militares de forma geral. O caso que acompanhei tinha sido 

amplamente divulgado e referia a policiais que mataram uma magistrada, que, por sua vez, 

havia ordenado a prisão desses policiais que planejaram e executaram o homicídio. A mídia 

impressa, digital e televisiva repercutiu de maneira desproporcional esse caso, se comparado 

com outros casos de execuções cometidas por policiais militares. Esse aspecto da repercussão 

já foi trabalhado em outros trabalhos (EILBAUM e MEDEIROS, 2014). Por se tratar de um 

grupo de policiais que compunham um mesmo batalhão, foi também uma quantidade incomum 

de policiais acusados e, posteriormente, condenados. 

Acompanhei dois julgamentos do processo, o julgamento que condenou o comandante 

do batalhão, e um outro que condenou outros dois policiais, por um envolvimento "indireto" na 

execução da magistrada. Dentre as várias questões que me chamaram atenção, ressalto algumas 

específicas por dialogar diretamente com aspectos que observei em alguns processos na justiça 

                                                        
10

  Os julgamentos de homicidios cometidos por policiais militares são julgados pela justiça comum. Esse 
procedimento foi instituído a partir de 1995, depois do caso conhecido como "Massacre de Eldorado dos 
Cajarás "(Silva 2013), que "obrigou" a uma mudança na legislação e os casos de crimes dolosos cometidos por 
policiais militares passaram a ser julgados pela justiça comum.  
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militar estadual. Embora homicídios praticados por policiais militares não sejam incomuns, o 

que ressalto é que em alguns casos são tratados "moralmente" de maneira diferente. Um aspecto 

central, ainda, é a discussão de que os mortos, são tratados de maneira muito diferente por 

aqueles que investigam, denunciam e conduzem os processos de homicídios (MEDEIROS, 

2014).  

Esse aspecto central na questão da investigação parece ter um certo padrão discursivo, 

que aqui vou chamar de "defesa institucional". No caso dos dois policiais, que foram 

condenados por participação indireta no homicídio, para mim, durante o julgamento e diante 

dos discursos acionados, ficou evidente que não foram condenados por provas incontestáveis 

de sua ligação com a ação dos demais policiais que foram condenados pelo caso, sendo que um 

deles havia confessado e um outro foi flagrado pelas câmeras. Pela forma como foi construído 

o caso, a ligação entre esses dois policiais e a execução da juíza parecia um tanto atípica. Pois, 

nenhum dos dois tiveram participação direta, também não foram mandantes do assassinato. 

Segundo o argumento da acusação, eles colaboraram financeiramente e apoiaram “moralmente” 

o homicídio. O apoio financeiro não foi provado materialmente e, segundo a defesa, nenhum 

dos outros policiais deu indício dessa colaboração. Esse aspecto tinha uma maior controvérsia, 

já que tratava-se, no caso, segundo a acusação baseada em depoimentos anteriores, que eles 

teriam juntamente com outros policiais cedido sua parte do “espólio de guerra”
11

. Já o “apoio 

moral” é um aspecto que está relacionado ao fato de participarem do mesmo GAT (Grupamento 

de ações táticas)  que os demais acusados, que nesse momento já eram condenados. Portanto, 

para o promotor, existia uma ligação “óbvia” entre aqueles dois policiais e os demais, além de 

                                                        
11

  Espólio de Guerra é categoria utilizada para caracterizar a parte que é divida entre os policiais, das 
apreensões feitas pelos mesmos. Trata-se portanto de uma prática extra-legal.  
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que, como os outros policiais condenados, estavam envolvidos nos casos de homicídio que 

levaram a magistrada, que foi assassinada, a ordenar a prisão dos mesmos.  

Ambos foram condenados e na sentença lida pela juíza foram caracterizados como 

pessoas de “má índole”. Entre as várias questões que apareceram, não só na sentença da juíza, 

como também no argumento da acusação, o que me chamou a atenção foi o fato deles serem 

caracterizados como militares que mancharam o nome da instituição. Um dos argumentos que 

apoiou essa constatação, para o promotor, e posteriormente para a juíza, foi o elevado número 

de autos de resistência registrados para ambos. Sendo que um deles tinha mais de 30 casos de 

auto de resistência, e em apenas dois deles havia virado réu no processo criminal, ganhando a 

absolvição em um deles. Diante de um panorama, onde, segundo recente pesquisa (MISSE et 

all. 2010), o número de denúncias de “autos de resistência” feitas pelo ministério público é 

baixíssimo, impressiona o fato dessa prática disseminada, pouco investigada e denunciada pela 

Justiça, ser usada para incriminar policiais e transformá-los em “monstros”. 

O que parece se evidenciar, nesse caso, é que há certo “rigor” ou a ênfase em 

determinados aspectos, a partir de questões morais desse caso específico. Se crermos, como 

aponta a pesquisa já citada, que o “auto de resistência” não é sinônimo de incriminação, por 

que nesse caso foi utilizado como um dos principais argumentos da acusação na comprovação 

de que tratava-se de policiais de “má índole”? Em minha interpretação, há algo ambíguo nessa 

ênfase específica, já que não é regra como mencionado. Entretanto, argumento aqui que também 

não é algo, pura e simplesmente excepcional, ligado a um caso singular. Penso que é parte da 

ação de determinada forma de julgar dos agentes do judiciário, no âmbito da justiça criminal, 

diante de policiais militares, em casos que uma moralidade negativa recai sobre os réus.  

Para ilustrar, vou comparar esse processo, com outro que acompanhei no TJMSP. Foi 

um caso julgado em segunda instância, pelo qual um policial foi acusado de estupro de uma 

menor de idade, dentro de uma base da polícia militar. A denúncia surgiu quando alguns civis 

e um outro policial flagraram o acusado com a menor sem camisa em seu colo. O caso aconteceu 

em uma cidade pequena do interior do estado de São Paulo. Na época, gerou grande repercussão 
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na pequena cidade, onde ocorreu o caso. O resultado foi o imediato desligamento do policial da 

instituição, ordenado, diretamente, pelo secretário de segurança pública. 

Entretanto, no decorrer do processo houve uma reviravolta. A menor que, segundo a 

acusação, tinha sido estuprada, confessou que na verdade havia recebido dinheiro de um homem 

para criar aquela situação e consequentemente incriminar o policial. Depois foi compreendido 

que o homem que "armou" o caso tinha brigado com aquele policial, e havia ameaçado de 

acabar com a vida dele. Aquele caso, segundo a apuração no TJMSP, tratava-se  de um plano 

de vingança. No julgamento, em primeira instância, o policial foi, diante dos novos elementos 

que surgiram, absolvido. Entretanto, não foi reinserido nos quadros da corporação. A defesa 

apelou a segunda instância para que o mesmo fosse aceito novamente como parte do quadro da 

corporação, já que a acusação que havia construído aquela situação se mostrou, para o juiz 

responsável, sem base criminal. Entre os três juízes responsáveis, dois votaram pela 

manutenção do afastamento. Aquilo de certa forma me surpreendeu. Em sua argumentação o 

juiz relator, que era um juiz-militar, disse que, apesar de concordar com a absolvição em 

primeira instância, não poderia votar pela sua reinserção na corporação por dois motivos. 

Primeiro, quem o afastou não foi o judiciário, e sim o executivo e, portanto, não tinha 

prerrogativa para ir contra uma decisão do mesmo. Segundo, e no qual se manteve na maior 

parte do tempo de sua argumentação, embora o policial fosse absolvido, o "estrago" já tinha 

sido feito. A “mancha na instituição” não tinha como limpar. Aquela decisão, portanto, segundo 

o próprio juiz, ainda era válida em termos institucionais, para "limpar" a instituição dessa 

mancha. Não era uma decisão somente disciplinar, mas “em defesa da própria instituição”.  

Pensar esses dois casos em comparação, me parece válido, pois, mesmo diante de suas 

peculiaridades, vejo um certo padrão de discurso de “defesa institucional”. Embora “defender 

a instituição” não seja algo homogêneo e/ou unívoco, certas moralidades são acionadas sob 

diferentes fatos que possam de alguma forma "manchar a instituição". Nesse sentido, apontaria 

como um primeiro aspecto de relevância na compreensão do cruzamento entre justiça criminal 

e segurança pública essa busca de "limpeza moral" em benefício do discurso “institucional” que 
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pode aparecer, a despeito de determinados aspectos que pareciam consolidados e legitimados, 

como o caso dos “autos de resistência”. O que me parece evidente, é que trata-se de um discurso 

moral que utiliza-se de uma roupagem de “institucionalidade”.  Em casos específicos esse 

discurso aparece como estratégia discursiva.  

Nesse sentido, estendendo o argumento outrora apresentado, a discussão sobre, por 

exemplo, a possibilidade de policiais processarem civis após os julgamentos (SILVA, 2013), 

ou mesmo da tendência a absolver policiais em casos envolvendo civis, podemos questionar, 

por exemplo, se essa tendência não estaria ligada à própria lógica corporativa. Não somente o 

que é feito, como é feito ou a quem é feito, mas o significado daquela prática dentro de um 

escopo geral de uma “ética corporativa” (KANT DE LIMA, 1995). A repercussão parece uma 

variável que orienta as decisões, entretanto, dentro dos filtros dessa rede complexa, não é a 

única que consolida certo tipo de construção. Por vezes foi difícil entender porque um caso era 

considerado um crime, sendo que, após a confecção do inquérito, fosse feita a denúncia pelo 

ministério público e a mesma fosse aceita pelo Juiz. O "peso" do argumento “institucional” 

aparecia para mim como uma espécie de "esfera autônoma", inclusive, muitas vezes, diante de 

uma “ética policial” disseminada, aceita e legitimada também pelo judiciário, como no caso dos 

“autos de resistência”. O "institucional" reclamado, acionado e proclamado é vazio em si. 

Argumento aqui que não existe uma "institucionalidade" fora dos argumentos.  

O aspecto moral da justiça, no sentido de defender contra uma eventual poluição, parece 

agir de determinada forma. Na prática, a culpa é lançada para fora da institucionalidade, que é 

utilizada como argumento de defesa pelos dois lados. No primeiro caso, os culpados, de acordo 

com a decisão, são aqueles policiais específicos, e não a instituição. Já o segundo caso, mesmo 

que não exista culpabilidade, o indício de vinculação com certa repercussão, já é o suficiente 

para afastar da corporação o policial, ou seja a culpa, mesmo que seja criminalmente constatada 

sua inexistência, já teve efeitos, que devem ser transferidos para ele, para a instituição 

permanecer “limpa”. Nos dois casos citados, não há nenhum questionamento sobre as “práticas 

institucionais”. Não se questiona que uma parte significativa de policiais têm um alto número 
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de “autos de resistência”, por exemplo, que portanto isso não seria algo que singularizaria 

aqueles agentes. Ou que a “mancha” fosse transferida para um indivíduo, talvez num ato 

sacrificial não-voluntário. Tanto a acusação quanto a defesa se encontram na defesa às 

instituições PMERJ e PMESP, para defender seu ponto de vista.  

Esse vácuo, que é representado pelo “discurso institucional”, não é uma substância, ou 

uma materialidade, mas o que está disponível para ser "agarrado" e modulado a situações, 

moralidades, forças e interesses. Nesse contexto, as situações e os fatos, as moralidades e os 

interesses atrelados a eles não são auto evidentes, mas estão em permanente disputa. Como são 

definidas as situações, como elas se apresentam diante dos juízes e membros do conselho e 

como elas são interpretadas por eles, pode, de certa forma, construir como a dita 

“institucionalidade” pode ser manipulada na defesa de determinados aspectos. Esse aspecto, 

muitas vezes parece demonstrar a ausência da homogeneidade da “ética policial”. Também 

parece levar à conclusão de que diante da justiça, diferente de outras etapas dos processos, 

determinados aspectos dessa “ética corporativa” aparecem. Se em outros momentos do 

desenvolvimento do processo, os “filtros” parecem colaborar para a invisibilidade de 

determinadas práticas, ao chegar nas etapas de julgamento, a individualização da prática, por 

exemplo, é o escape moral (sacrificial) dessa “ética policial”. Nesse sentido, parece coerente 

afirmar que o discurso “institucional” é um discurso moral, mas como já argumentado não é 

um discurso óbvio, é acionado de acordo com as moralidades situacionais (EILBAUM, 2012). 

Dessa forma, embora muitas vezes esteja em aparente contradição com a “ética policial”, é 

parte da estratégia argumentativa nessa instância do processo. 

Por outra parte, diante desse caso da acusação por “estupro” e de outros, para mim, ficou 

explicito que a dimensão institucional e a dimensão pessoal dos conflitos tratados como “crimes 

policiais” acabam se entrelaçando. Trabalharei, no próximo capítulo, mais detalhadamente a 

questão da dimensão pessoal, como ela se apresentou para mim no decorrer dos julgamentos. 
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Nesse momento, cabe ressaltar como a dita “institucionalidade”, ou seja, determinadas formas 

de manipular o aspecto institucional, encobre as variações morais em jogo. 

 

Inquisitorialidade e moralidades na justiça militar estadual 

O comandante de uma UPP sentado no banco dos réus da AJMERJ, não é nada comum 

em minha experiência na justiça militar estadual. Sobretudo tratando-se de um caso de grande 

repercussão. Esse caso guarda uma determinada peculiaridade, que demarca algumas 

discussões importantes, no centro do debate público sobre segurança pública no Rio de janeiro. 

Trata-se de um caso do desaparecimento de um morador de uma favela, onde os acusados são 

policiais militares de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Apesar de uma pesquisa 

(GANEM MISSE, 2014) já ter apontado para o indício da possível relação entre o surgimento 

das UPPs e o aumento de “desaparecidos”, até onde me recordo, esse é o primeiro (se não for 

o único) caso que foi amplamente divulgado e ganhou grande repercussão, em diversos meios 

de informação, consequentemente trazendo a discussão sobre as UPPs para um lugar de 

destaque, a partir de um aspecto negativo.  

No que então ficou conhecido como "caso Amarildo", parte do processo foi julgado pela 

AJMERJ. Dos policiais indiciados pelo desaparecimento do Amarildo, três foram denunciados 

por pagarem para uma testemunha falar em favor deles, especificamente denunciando um 

"traficante". Entretanto, de acordo com a denúncia, a depoente, depois de ter testemunhado na 

polícia civil, voltou atrás em seu depoimento, confessando que havia recebido dinheiro dos 

policiais para incriminar o "traficante". Entre outros aspectos, que entravam na denúncia contra 

os policiais, era que eles teriam divulgado um áudio do "traficante" dizendo o que teria feito. 

Entretanto um laudo pericial, identificou a voz da escuta como a voz de um dos policiais. 

O primeiro a ser ouvido foi o comandante. Foi um depoimento extremamente demorado, 

se comparado a rotina de audiências muito rápidas. Diferente dos demais casos na AJMERJ, a 
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audiência foi gravada em vídeo. Dessa forma, produzindo uma dinâmica diferente pois o 

depoimento não era traduzido pela juíza, tal como nos outros casos.  

Antes de iniciar as perguntas, a juíza cumprimentou calorosamente o oficial. Em sua 

saudação deixou evidente sua admiração ao seu trabalho. Disse que o conhecia de longa data, 

e que conhecia também sua reputação de “bom policial”. Aquela situação me remeteu, ao invés 

de um julgamento, a um tipo de homenagem. Posteriormente, observei também que existia uma 

moralidade positiva vinculada aquele policial. As perguntas eram direcionadas a ele de maneira 

mais “branda” que o convencional. Percebi ainda, que mesmo o promotor, que foi aquele que 

mais perguntou, não fez perguntas tão invasivas. Diferente de sua ação convencional, parecia 

que todos seguiam um roteiro. Quando chegou nas perguntas da defesa a ênfase recaiu sobre a 

dimensão moral de maneira ainda mais explícita. Foi falado sobre seus anos de trabalho na 

Polícia Militar, com o enfoque no tempo que trabalhou na UPP. A partir desse momento, se 

enfatizou, reiteradamente, sua moralidade positiva amplamente conhecida. Tanto pelos 

moradores da favela onde se localizava a UPP, quanto pelos demais policiais. Destaco ainda, 

uma demorada insistência nos “trabalhos sociais” empreendidos pelo mesmo, trazendo sempre 

o jargão “conquistar mentes e corações” comum entre os policiais, ao se referirem aos 

moradores de favelas ocupadas pelas UPPs. 

Essa questão, talvez possa ser vinculada a uma outra dimensão que também me chamou 

atenção no decorrer dos procedimentos processuais na justiça militar estadual. O sistema de 

justiça criminal brasileiro, segundo Kant de Lima (2013), está estruturado de acordo com a 

lógica da inquisitorialidade. Ou seja, entre outras coisas, os procedimentos jurídicos recobrem 

o réu por um culpa antecipada, não se trata, portanto da presunção da inocência, e sim da culpa. 

As fases anteriores do processo fazem também parte dessa maneira específica de produção de 

verdade jurídica.  

Na justiça militar estadual, apresentou-se para mim, um aspecto, me parece destoar um 

pouco da dinâmica da justiça comum, e pretendo discutir a partir desse caso. Observei, durante 

o trabalho de campo, que foram constantes as "lições de moral" que tanto os juízes, quanto os 
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membros do conselho e os membros do ministério público, dirigem aos policiais, mesmo antes 

de serem condenados judicialmente. Não é raro que algumas perguntas venham acompanhadas 

de comentários depreciativos que, anteriormente à decisão, já desqualifiquem o réu. Quando, 

por exemplo, o juiz, os membros do conselho e o promotor, criticam a forma de ação do réu, 

criticando os procedimentos adotados, muitas vezes contrários aos padrões constituído pelas 

regras procedimentais da polícia, ou como num caso que acompanhei, que o Juiz mal deixava 

o policial falar, logo em seguida reprovava a atitude do mesmo. Nisso, me parece, semelhante 

ao aspecto da inquisitorialidade recorrente na justiça criminal, pois aqueles policiais, para 

alguns desses agentes apareciam como moralmente culpados, e por isso sujeitos a diversas 

reprimendas por parte deles.  

Durante o depoimento do oficial, percebi que mesmo os oficiais do conselho tratavam-

no de maneira um pouco mais "tranquila", talvez sem um certo rigor, que ao menos eu esperava 

daqueles agentes, diante da forma como tratavam outros policiais na mesma posição. Fui 

percebendo então que esse tipo de tratamento aparecia de forma recorrente, sobretudo em casos, 

como esse descrito, de policiais de alta patente, como se a “a moral e a boa conduta” já 

estivessem comprovadas e reconhecidas entre outros oficiais. Muitos oficiais, mesmo sentados 

no banco dos réus, não eram tratados como culpados, eram tratados de maneira extremamente 

respeitosa. Isso me fez refletir em duas coisas. 

Primeiro o aspecto relacionado ao que havia mencionado anteriormente sobre o discurso 

“institucional”, ou seja, de certo discurso moral encoberto pela “institucionalidade”. Tal 

discurso, como apresentado, nem sempre é benéfico para o policial; em boa parte das vezes, foi 

usado justamente para condená-los. Nesse caso,  não se falava de “limpeza moral”, ou de 

“mancha na instituição”, ao contrário fazia-se questão de enfatizar a “boa conduta” do policial. 

No casos dos oficiais, o que aparece então não é a necessidade de limpeza moral da instituição, 

mas de reforçar que a conduta deles, mesmo que na posição de réus, não provoca uma mancha 

na instituição. Isso, evidentemente, nessa primeira etapa do processo (já que o processo estava, 

na AJMERJ, na etapa de pronúncia), poderia ser transformado por outros elementos, tal como 
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a própria condenação no processo que corria na justiça comum pelo desaparecimento do corpo 

de Amarildo.  

O segundo aspecto é sobre a relação que Michel Misse (2010) sugere sobre os processos 

de criminação e incriminação. Segundo o sociólogo, alguns tipos sociais, diante de um processo 

de "acumulação social da violência", não são somente incriminados (responsabilizados a partir 

do crime que cometeram), mas também são criminados. Ou seja, por serem associados a um 

tipo social onde foi constituído certo estigma de violência, algumas pessoas são estigmatizadas 

como se o comportamento criminoso fosse próprio das mesmas. Pensando sobre essa 

teorização, dentro dos processos que acompanhei na justiça militar estadual, parece-me que 

justamente por serem "agentes da lei" o processo de incriminação, geralmente, passa bem longe, 

quando não contrário, à dinâmica de criminação. Por esses agentes serem revestidos, no âmbito 

da Justiça Militar, por uma moralidade positiva, e não serem, geralmente, associados aos 

processos de acumulação social da violência, sua culpabilização criminal parece agir de 

maneira distinta. Boa parte das vezes, são julgados, como no caso desse policial, a partir de 

uma superioridade moral, e mesmo quando condenados, não recebem um rótulo tão 

estigmatizante. De fato, seguem vinculados à instituição. Diferente desses policiais com a 

moralidade positiva e ressaltada, outros no processo são comparados a "bandidos", "malandros" 

e "vagabundos", como na tipologia de Misse, quando não são colocados como “monstros”  

Esse aspecto parece fechar um argumento significativo para minha análise. Justamente 

porque, não é qualquer policial, em qualquer posição diante de qualquer crime cometido que 

recebe tal tratamento positivado. Existem uma série de contextos, desde questões hierárquicas 

(como a questão da “briga de estrela” que terá um destaque mais a frente), até dinâmicas do 

caso que “fogem” ao controle dos agentes, por exemplo a repercussão midiática, ou mesmo 

interna dos casos. Sustento aqui a tese, já apresentada (SILVA 2013), de que os policiais, de 

forma geral, recebem um tratamento diferenciado por parte da justiça militar estadual; uma 

acolhida que na justiça comum não recebem. Isso não só pelos crimes que cometeram, que são 

diferentes em um âmbito e em outro. Mas, sobretudo, em função da legitimidade deles como 
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agentes morais, que representam de alguma forma a policia militar, em seu aspecto mais 

"benéfico". O comandante do caso Amarildo, especificamente, era relacionado a um tipo 

diferente de policial, que não teria alguns vícios de boa parte dos policiais e que, juntamente 

com seu trabalho na UPP, mantinha “projetos sociais”. Em minha interpretação, isso o colocava 

como um “agente moral” (BECKER, 2008), e seu empreendimento estava ligado a 

determinados valores, ditos, “institucionais”, sobretudo aqueles vinculados ao tipo de 

policiamento empreendido nas UPPs (TEIXEIRA, 2014).  

Ainda destaco que a questão de certo tratamento mais “brando”, mais “compreensivo” 

ou “relacionado com as práticas policiais”,  encontrava eco com uma fala de um advogado ex-

policial, em uma audiência que acompanhei em São Paulo. No inicio da defesa de seu cliente, 

o mesmo afirmou que os policiais, geralmente, sofrem injustiças diante da sociedade de forma 

geral, e são injustiçados diante da justiça comum especificamente. Para ele, a justiça militar 

deveria ser um lugar onde o policial militar "encontre guarita" diante dessas “injustiças” às que 

o mesmo está exposto. Justamente por sua estrutura, também militarizada, ela deveria, segundo 

a narrativa do advogado-policial, ser sensível às questões que envolvem o “cotidiano” dos 

policiais. Aqui fica evidente que as instituições aparecem nesse espaço também como 

representações dentro de estratégias discursivas. Por ser um ambiente de contraditório, nesse 

caso, chama a atenção como dos dois lados se acionam alguns caracteres semelhantes, ou alguns 

símbolos, apontando para lados distintos. Na justiça militar estadual, o “institucional” e o 

“corporativo” aparecem nas estratégias de acusação e defesa, o caráter conflituoso das questões 

parece ressaltar a manipulação moral dos valores.  

Por fim, cabe aqui enfatizar, nessa discussão, que o caráter de “encontro” entre o jurídico 

e o militar, opera de maneira ambígua para os policiais. Existem ali, pelo menos, duas lógicas 

em ação, os contextos, e as formas de acionar as moralidades de maneira situacional 

(EILBAUM, 2012), não são tão evidentes. Mas, nesse percurso, até aqui, coube perceber, as 
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formas de agenciar essas moralidades e como isso se relaciona com a dinâmica da justiça 

criminal, no espaço da justiça militar estadual. 
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4 A DIMENSÃO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS  

 

“Briga de estrela” ou “caso quadrado” 

 

A distância entre a casa dos meus pais e o meu destino me fizeram atrasar alguns 

minutos. Via de regra, a pontualidade nos horários do Tribunal da Justiça Militar em São Paulo 

me levaria a perder o início da audiência. Chegando no prédio, ao repetir o ritual de entrada, 

pedi informações ao policial responsável pela entrada onde estavam acontecendo as audiências. 

Segundo ele, acontecia, ao mesmo tempo em 3 das 4 auditorias, além de audiências de segunda 

instância. Ou seja, teria pouquíssimo tempo para escolher um dos 4 destinos possíveis. Talvez 

por sorte, algum deslize do destino, ou mesmo pela proximidade, acabei entrando na sala de 

audiências da primeira auditoria. Ao chegar na porta de vidro, percebi que novamente 

enfrentaria um "fantasma": uma sala lotada de policiais. Hesitei, por um segundo, mas o auxiliar 

que fazia o controle das salas já havia encontrado um lugar para mim e fez um sinal para que 

entrasse. Torci para que dessa vez o Juiz não me anunciasse, talvez assim passaria por um 

estagiário, que nesse dia também ocupavam as cadeiras apertadas da pequena sala.  

A sala estava completamente lotada, calculei entre 40 e 50 pessoas. Em mais um lance 

de sorte, havia uma cadeira vazia. Entretanto era na frente, onde, julguei, que todos 

acompanhariam minha entrada na sala. A sensação de vigilância constante dos meus passos 

permanecia, mesmo depois de algum tempo frequentando esses eventos. Para minha 

tranquilidade, dessa vez, sentei ao lado de um homem de terno, que julguei ser algum advogado 

acompanhando, por curiosidade, a audiência. O lugar para onde fui sentar era na fileira ao lado, 

que descobri depois, ser usada geralmente para parentes do réu, que, diferente da maioria dos 

lugares para assistir as dinâmicas ali empreendidas, era de frente para as outras cadeiras da 

plateia, que, por sua vez, estavam de frente para o Juiz. Portanto, estava em diagonal para o 

lugar onde ficavam os protagonistas dessa performance. Um lugar, de certa forma, privilegiado, 
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pois de onde estava conseguia ver tranquilamente, tanto o Juiz, o conselho, os advogados, o réu 

e o promotor, quanto todos que assistiam dos outros lugares aquela cena, que, aos poucos, se 

mostraria emblemática para os meus olhos.  

O Juiz já havia lido a denúncia e iria começar o julgamento, sem que eu soubesse 

exatamente o crime pelo que estava sendo denunciado o militar. O que eu sabia, diante da 

configuração a minha frente, é que se tratava de um policial militar de alguma patente mais alta, 

sendo julgado por algum crime contra a instituição ou contra algum colega, pois, além de ser 

julgado pelo conselho, os membros do conselho tinham patentes de oficiais superiores (major, 

tenente-coronel e coronel). Os casos que acompanhei majoritariamente eram casos envolvendo 

policiais de menor patente. Os casos de oficiais de alta patente eram raros em meu acesso a 

esses espaços. Isso apontava, aparentemente, para algum caso, um pouco mais complexo, pois, 

em meu julgamento preliminar, não parecia se tratar de um caso de "pouca importância".  

Justamente por não saber, exatamente, a denúncia, teria que ir entre os detalhes, 

entendendo e reconstruindo de que tratava a partir das narrativas que se apresentassem. A 

dificuldade é que o julgamento já estava em sua etapa final, já haviam sido ouvidas as 

testemunhas, a vítima e o réu. Só restava o contraditório entre o promotor e o advogado de 

defesa e, por fim, a decisão do Juiz e do conselho de justiça. Por estar diante do contraditório, 

era difícil entender a denuncia em sua integralidade. Entretanto, o que julgo importante nisso é 

que acabei por me atentar para os outros "ruídos" que estavam à margem da denúncia. Eles, em 

minha interpretação, tiveram uma importância maior na construção da verdade jurídica do que 

o fato normativo-legal. Reconstruir o caso entre as narrativas do contraditório pareceu-me 

desafiador. Sobretudo, porque, aos poucos, diante dos meus receios, desenvolvi algumas 

técnicas de memorização e anotação apenas daquilo que me parecia relevante. Conseguir 

diferenciar os discursos, que ora se misturavam, ora se afastavam, era construir simbolicamente 
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uma alegoria do próprio sistema penal brasileiro, com sua ênfase no contraditório (KANT DE 

LIMA, 2009).  

O primeiro a falar foi o representante do ministério público. Em seu papel acusatório, 

coube construir a argumentação em cima dos aspectos que colocariam o réu como culpado. 

Chamou-me a atenção, em primeiro lugar, dois aspectos em relação ao promotor. Primeiro que, 

em seus cumprimentos a todos, enfatizara que aquele era seu primeiro julgamento na 

instituição. O segundo aspecto era que, diferente da normativa que rege as dinâmicas internas 

da instituição, ele estava sem a toga, que nos julgamentos anteriores, percebi que era a regra. 

Imaginei que provavelmente não havia sido instruído pelos pares, mas que seria com o tempo 

ensinado sobre o uso da veste adequada. Na narrativa empreendida pelo promotor, atentou-se 

muito para dois fatos “centrais”, que me auxiliaram a construir a ideia sobre o que repousava a 

acusação. Enfatizou, o promotor, que o réu, capitão da PMESP, em um horário fora do serviço, 

havia agredido um policial responsável pelo posto, que diferente dele estava fardado, além de 

ter usado a hierarquia para ameaçá-lo, já que o policial agredido era um praça (ou seja de patente 

inferior), e por fim teria apontado a arma para a vítima, num, para ele, claro sinal de ameaça de 

morte. Isso porque os policiais haviam prendido dois de seus filhos por "resistirem a 

averiguação rotineira policial". Embora muito firme, o promotor aparentava certo nervosismo, 

sua ênfase recaia demasiadamente sobre os aspectos legais e normativos. Cada pequeno detalhe 

era relevado, como por exemplo o fato do capitão, sem autorização prévia, ter adentrado em 

seu carro particular na sede de um batalhão que não fazia parte.  Me pareceu evidente que o 

objetivo do promotor era construir uma narrativa de total ilegalidade em todos os passos do 

capitão. Se voltando sempre para o código penal militar, e para as normas da instituição.  

 Calado em sua cadeira, o advogado de defesa não contestou em nenhum momento a fala 

do "adversário". Em alguns momentos, o réu fazia anotações e as transferia para seu advogado. 

A argumentação do promotor, que parecia a mim, contundente, durou cerca de 40 minutos. Foi, 

em certo aspecto, extremamente apegado à legalidade e minúcias da “institucionalidade” 

policial, se comparado com outras falas de acusação que eu já tinha ouvido. Logo após o 
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término, o advogado de defesa iniciou sua narrativa. Após seus cumprimentos a todos, 

demonstrou um espanto provocativo pelo promotor não usar a toga, em respeito ao juiz e demais 

presentes. Argumentou que certamente aquilo seria um exemplo de seu desconhecimento 

naquela instituição e que deveria ser perdoado por ser um novato. Diferente da acusação, o 

advogado de defesa iniciou por uma parte que, para ele, havia sido propositadamente excluída 

pelo promotor. Os dois jovens, filhos do capitão, não tinham sido simplesmente levados para 

dentro do batalhão por não acatarem as ordens dos policiais. Em sua argumentação, não só eles, 

mas os outros 4 garotos que haviam sido levados algemados por 8 policiais, tinham sido 

“covardemente agredidos por policiais inexperientes, que pensaram que poderiam distribuir 

indiscriminadamente a violência, sem alguma justificativa”. Argumentou o mesmo que os 

garotos, que tinham entre 15 e 19 anos, não portavam nenhuma droga, mas foram abordados 

pelos policiais que, sem saberem quem eram, os agrediram covardemente. Nesse momento, o 

advogado de defesa começava a acrescentar alguns "ruídos" externos a legalidade exposta pelo 

promotor, referindo-se, sobretudo, a construção do caso.  

Posteriormente, passou a defender a atitude do capitão, que se viu, diante de uma 

injustiça que poderia ter consequências piores para os garotos, caso um deles não tivesse 

conseguido avisar o pai, durante os procedimentos já dentro do batalhão. Diante disso, 

impulsivamente, teria agido como "qualquer pai faria". A partir disso, com intervenções 

sistemáticas do promotor, que aparentemente atrapalhavam a construção do raciocínio do 

advogado, levou sua argumentação para um outro nível. Abandonou a discussão sobre os 

demais aspectos, citando-os de maneira superficial, e passou a dar ênfase na forma como, 

primeiramente no inquérito e posteriormente no processo, as provas foram sendo construídas. 

Então, entre os vários "ruídos" adicionais, colocou outra questão que tinha ficado invisível 

durante todo o processo. O policial que foi agredido não era um policial qualquer, não era 

simplesmente um praça, tratava-se do filho de um Coronel da PMESP. A partir dessa 

informação comecei a entender algumas coisas, pois me causava certa estranheza, diante do 

que tinha visto e ouvido em outras audiências, que um capitão fosse levado como réu por ter 
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agredido um praça. Aquela iniciativa começava a ganhar algum sentido e demandou atitudes 

mais intransigentes do promotor, que o interrompia a todo tempo.  

Com ares de revelação bombástica, o advogado passou a argumentar que aquele caso 

não só se tratava de uma "briga de estrela"
12

 (entre o Capitão e o Coronel), como o Coronel 

tinha muitos contatos, que, como ficará explícito abaixo, na argumentação do advogado, o 

ajudariam a "construir o caso". Naquele momento, achava extremamente diferente de tudo o 

que tinha visto dentro das instituições de justiça militar estadual. Não só pelo advogado ter 

ressaltado a dimensão de pessoalidade daquele evento, colocada como centro da questão, mas 

por que em seguida passou questionar todo os processos internos da polícia e da justiça militar 

que levaram o processo contra seu cliente àquele estágio. 

O advogado passou então a tentar demonstrar, com algumas provas, que pediu para 

serem acopladas ao processo, que aquele caso todo havia sido “armado por um coronel que teve 

seu filho agredido”. Portanto, na argumentação do advogado de defesa, não se tratava de uma 

questão jurídica ou processual, mas sim de poder político nas instituições policiais e de justiça. 

Demonstrou, rapidamente, a ligação do Coronel com aqueles que conduziram o inquérito e o 

processo, desde o delegado até uma representante do ministério público, passando pelo 

conselho de disciplina
13

. Argumentava como, por várias vezes, o próprio Coronel teria 

interferido pessoalmente na produção de provas. 

Uma acusação como essa poderia levar à anulação de todo o processo. Recordei-me de 

uma audiência que assisti na segunda instância do TJMSP, em que um Juiz-Militar, que era 

relator de um caso, havia pedido a anulação do processo, utilizando a categoria de "caso 

                                                        
12

   Uma categoria usada frequentemente, entre militares, para falar sobre disputas entre policiais de 

patentes mais altas. Disputas normalmente com final que privilegia o oficial de maior patente.  

 
13

   Conselho de disciplina é o que julga disciplinarmente os policiais, que o processo normalmente é 

aberto juntamente com o Inquérito Policial Militar (IPM). O processo disciplinar é interno, e normalmente julga 

administrativamente a ação dos policiais, corre paralelamente ao processo penal, geralmente é usado como parte 

no processo penal.  
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quadrado". Teria argumentado que achava que o policial era culpado, mas a forma como haviam 

sido produzidas as provas desde o inquérito, inviabilizaram a condenação do réu, seu voto foi 

acompanhado pelos outros dois Juízes.  

Nesse caso haviam camadas sobrepostas de conflito, que estavam invisibilizadas por 

certa forma processual-burocrática de construir a verdade jurídica. Os vários agentes que 

constroem os papéis e as relações sociais entre eles ficavam invisíveis. Aquilo que aparecia 

eram formas burocráticas e jurídicas produtora de uma verdade. Naquele caso, a burocracia 

parecia insuficiente para abarcar as multiplicidades de inserção naqueles conflitos que estavam 

em posição central, os dois policiais.   

Ao terminar aquela argumentação, percebi que muitos pareciam atônitos, eu certamente 

estava. No discurso do advogado, o que aparecia era um questionamento de toda a autoridade 

produtora da verdade jurídica, através da acusação da forma como o processo foi conduzido 

nos diferentes estágios, como se estivesse atravessado por uma pessoalidade e como se isso 

fosse uma novidade, ou uma excentricidade. Entretanto, aquele discurso poderia ter efeitos 

diversos; ao escutá-lo, me remetia a um evidente questionamento das formas processuais ali 

empreendidas, como se ao mesmo tempo colocasse em dúvida os processos na justiça militar 

como um todo. Se aquele caso estava cheio de "ruídos processuais", o que poderia garantir, que 

todos os outros, ou grande parte deles, não o eram igualmente. Me perguntava se o advogado 

sabia em que "vespeiro" estava mexendo, ou se entendia os possíveis efeitos do próprio 

discurso. O que, naquele momento, aparecia para mim como contraditório era que ele já havia 

dito que era policial, e, como muitos outros advogados, havia deixado a profissão militar, para, 

segundo ele, “continuar trabalhando pela mesma instituição” na “defesa de injustiças contra 

policiais”, construindo assim sua legitimidade. Entretanto, percebia, diante do tom daquele 

discurso, que havia certa ambiguidade entre sua defesa e o discurso que tinha sustentado, pois 

sua argumentação poderia ser entendida como um questionamento das “práticas burocráticas”. 

O promotor em sua réplica foi extremamente breve. Primeiro confrontou o fato de serem 

“jovens indefesos” que apanharam de policiais. Dizia ele: “porque os policiais foram para cima 
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dos jovens? Por que os policiais bateriam nesses jovens se não houvesse justificativa cabível? 

O que eles faziam andando por aquela região naquela hora? Coisa boa não faziam, não acham?", 

concluiu. Após isso, se dirigiu, não mais ao Juiz, ou aos membros do conselho, mas diretamente 

ao advogado. Questionou se realmente confirmaria o que estava dizendo em sua argumentação, 

porque, se realmente confirmasse, estaria colocando em cheque as duas instituições (PMESP e 

TJMSP). Para o promotor, se existisse, de fato, uma fragilidade tão grande onde o Coronel 

pudesse manipular o processo, então o argumento levaria a percepção de que tanto a PMESP, 

quanto o TJMSP, eram instituições não confiáveis. Por fim reiterou que haviam diversas 

testemunhas que não tinham nenhuma relação tinham com o Coronel, mas que confirmaram a 

versão apresentada pela acusação, incluindo a da ameaça de morte. Permeava seu discurso a 

defesa da polícia militar, inclusive contra o governo do estado de São Paulo, que muitas vezes 

“agia com permissividade diante dos criminosos”, como no caso das audiências de custódia
14

. 

Nesse exato momento, eu me perguntava se o advogado-policial manteria seu 

argumento confrontando a institucionalidade. Manter aquele argumento poderia ter 

consequências diversas em sua carreira. Aliás, uma das coisas que o promotor havia comentado 

era que seus honorários eram altíssimos para a instituição, justamente por sua experiência e 

que, talvez por isso, quisesse reconsiderar o que havia dito. Assim sendo, o advogado iniciou 

sua fala buscando evidenciar o que dizia. Segundo ele, aquela não era uma prática institucional 

e justamente por isso queria chamar a atenção de que tratava-se de um caso excepcional que 

poderia “manchar a instituição”. A partir dai, a pessoalidade deixou de ser o centro da sua 

argumentação e voltou a ser um "ruído" marginal. A legalidade e a defesa institucional deram 

o tom da sua argumentação. Inclusive quando foi falar sobre a, segundo ele, "suposta ameaça 

de morte" levou uma arma semelhante a que o réu usava no dia (com a autorização do juiz) para 

                                                        
14

   As audiências de custódia, são mecanismos jurídicos que levam, diante do excesso de presos, e da 

lentidão da justiça por excesso de processos, produz audiências rápidas onde aqueles que são presos por 

policiais, são julgados as vezes no mesmo dia, e muitas vezes são soltos porque as provas não eram condizentes, 

ou porque eram frágeis, o argumento do promotor, de outros policiais, juízes e promotores, é que aquilo serve 

para se livrarem de um problema. O que acaba produzindo uma revolta enorme nos policiais, que veem seu 

trabalho sendo jogado fora  
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mostrar que aquilo em que estava se apoiando a acusação era extremamente frágil no aspecto 

prático, já que ninguém viu o capitão levantando a arma, todos apenas teriam ouvido ele 

destravando a arma e falando para ninguém olhar pra trás. Deu seu parecer técnico como 

“profissional habilitado e professor de tiro”. Para ele, a argumentação do promotor sobre a 

“prática policial” não era válida, porque, além de ser um novato na justiça militar, desconhecia 

totalmente a prática das ruas, o que não daria nenhuma legitimidade para fazer as afirmações 

que teria feito.  

Como última parte de sua argumentação chamou os dois filhos do capitão para mostrar 

como eram “franzinos”, e que não fazia sentido que esses "meninos" atacassem policiais. "Eles 

pensariam o que? Que iam bater em policiais armados?" Mostrou fotos deles e dos outros após 

a agressão. E se voltou para o apelo moral da figura de um “pai desesperado”, tentando proteger 

os filhos do “ataque de policiais inconseqüentes”: "Ele se equivocou sim, e merece uma sanção 

disciplinar, agora um pai de família, capitão da polícia militar, sem nenhuma mancha na ficha 

ser preso por uma desavença com policiais de hierarquia inferior? Não lhes parece absurdo?", 

sentenciou finalmente o advogado-policial. 

Na decisão dos juízes, o capitão foi condenado por quase todos os crimes, como 

agressão a policial em serviço, com o agravante de não estar fardado, quanto ameaça de morte. 

Apenas foi absolvido por ter invadido instituição militar. Só uma Tenente votou pela 

absolvição. Em sua justificativa apresentou o argumento do advogado de ser um pai 

desesperado, e que justamente por isso, não poderia ser imputado a ele uma pena como essa, 
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pois seria uma situação excepcional. A justificativa de todos os outros membros do conselho 

seguiu a justificativa do Juiz, que é o primeiro a votar.  

 

 

 

 

A dimensão pessoal como formas de (des)centrar e conduzir a pesquisa   

O caso descrito acima, ao mesmo tempo que guarda singularidades muito demarcadas, 

é também, de certa forma, a representação de determinadas questões que observei durante os 

dois anos e meio de pesquisa. Como já foi referido, nesse trabalho, a forma como me inseri na 

dinâmica da pesquisa me encaminhava para questões relacionadas a dinâmicas de "violência 

policial" e/ou os aspectos autoritários da instituição militar. O espanto de não encontrar o que 

procurava e ao mesmo tempo encontrar questões novas certamente foi, em grande parte, o que 

moveu esse empreendimento. A violência como demarcador de sentido (tal como foi explorado 

no capítulo anterior) recorre a toda uma forma de ver especificamente. O ponto mais importante 

aqui talvez seja que, depois de um bom tempo de pesquisa, passei a perceber que, 

primeiramente, o objeto não é algo dado, mas sim construído como forma de centrar e 

descentrar o olhar. Em segundo lugar, mas tão importante quanto, foi perceber que a pesquisa 

que estava fazendo não era sobre a polícia militar e sim sobre julgamentos de policiais militares 

em uma instância específica. Esse aprendizado que é parte também da construção do objeto 

sociológico fez parte desse processo complexo.   

Percebi, em certo momento da pesquisa, que por diversas questões, a forma como 

desenvolvia minha pesquisa tinha um forte viés "inquisitorial" (GINZBURG, 1989; 

MIRANDA, 2001). Ou seja, no decorrer da pesquisa queria encontrar aquilo que já esperava. 

Por estar diante de instituições que fazem parte do sistema de justiça criminal e segurança 

pública, pressupunha uma idéia negativa. Diversas questões atravessavam minha percepção 

desde, como já referido, o lugar que vivi a maior parte da minha vida, na periferia de São Paulo, 
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onde a relação entre os jovens e a policia militar, é, comumente, de mútua hostilidade, até o 

ambiente ao qual me inseri posteriormente, na universidade, onde a visão socialmente 

disseminada e legitimada é extremamente negativa. A minha visão prévia agia sobre a 

percepção que estava construindo, essas duas camadas não estavam ali, nem sem motivo, nem 

iriam desaparecer, com um simples compromisso ético com os "valores científicos". Como já 

mencionei na introdução, existe uma dimensão, pessoal e biográfica informando minha 

produção. Ao retornar para minhas primeiras anotações, esse aspecto fica ainda mais evidente.  

Ao me confrontar com esse aspecto, seria necessária alguma "saída". Entretanto não 

uma fuga pela via da "neutralidade", a qual não creio ser possível. Mas formas e possibilidades 

de evidenciar e colocar em discussão meus próprios pressupostos como partes integrantes dessa 

construção. O exercício não só de desnaturalizar, ou questionar as falas dos policiais, pois essa 

já havia aprendido, mas o exercício de também desnaturalizar meus pressupostos. Talvez, 

seguindo a mesma simbologia, aqui empregada, um exercício de "auto-inquisição", ou como 

têm se disseminado nas ciências sociais de reflexividade (GIDDENS, 1978).   

O desafio de fazer pesquisa é sempre esse encontro, nada harmônico, com esse(s) 

outro(s) da pesquisa. Aqueles sobre os quais vou construir minha representação. Todo texto é 

autoritário, sou eu que escrevo que produzo a mediação desse encontro do leitor com a 

"realidade" por mim acessada. Retorno ao problema já enunciado, talvez a circularidade desse 

texto esteja calcada nesse problema. O significado profundo, que consigo encontrar, de pensar 

a partir do meu lugar de enunciação as possibilidades de debates sobre os temas suscitados 

pelos aspectos que ressalto em meu texto. Nesse sentido, o texto etnográfico aliado à pesquisa 

de campo, se mostrou peça fundamental de uma possibilidade que não me prendesse aos 

aspectos que me via "amarrado".   

Tudo o que via nos dois espaços da justiça militar estadual me pareciam absurdos, as 

vezes surreais. Casos como esse, descrito acima, não eram apenas casos 

excepcionais.  Entretanto o que mais me incomodava, diante dos meus pressupostos sobre 

aquilo que conhecia da atuação das polícias militares, era que nos meus acessos às instituições 

de justiça militar estadual, encontrava apenas casos que julguei ser de "menor importância". 
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Eram processos referentes a questões internas, eram dimensões de uma conflitualidade 

institucional. Policiais que tinham infringindo ao código penal militar, e por isso, os agentes 

que conduziam os processos, continuamente julgavam que aquele processo deveria ser levado 

adiante. De acordo com meu acesso afirmo que a maioria esmagadora dos casos eram processos 

relacionados a questões internas dos policiais militares. Isso era, de certa forma, desconcertante 

para mim, que a princípio buscava, como já explicitado, a "violência policial". Ao invés da 

"violência policial" encontrava conflitos institucionais. Isso, chegou a tal ponto de passar a 

perceber as discussões que levantava no "campo", como questões de pouca relevância, tendo 

em vista que, para mim, a relevância política também é um critério para o empreendimento em 

pesquisa. Entretanto, felizmente o aspecto de "relevância", além de um critério subjetivo e 

altamente mutável é também subordinado ao significado construído no decorrer dos processos.   

O caso narrado no início desse capítulo é, certamente, algo que me ajudou a construir 

essa "saída". As conversas e apresentações de dados coletados no grupo de pesquisa e com 

outros colegas me ajudavam a consolidar a dimensão que acabou se tornando central para o 

meu trabalho. Essas conversas, eram sempre formas de relatorias constantes, enfatizavam 

curiosas histórias peculiares que encontrava nos espaços de justiça militar estadual e isso me 

ajudava a perceber, aos poucos, que existia algum sentido nessa, aparente, disposição de casos 

atípicos. Com o tempo passei a perceber que esses casos que apareciam nas instituições de 

justiça militar estadual, como questões institucionais, tinham uma dimensão de pessoalidade 

que demarcava a experiência dos envolvidos, embora nem sempre isso aparecesse 

burocraticamente.    

Esse aspecto ajudava a descentrar meu olhar dos meus próprios pressupostos. Passei a 

perceber que a dimensão pessoal dos conflitos entre os policiais estava, muitas vezes, invisível 

nos trabalhos sobre segurança pública. Embora isso possa não parecer "relevante" em si mesmo, 

traz questões importantes sobre a experiência dos policiais militares. Discutir a dimensão 

pessoal dos conflitos, ao invés de restringir meu trabalho, ou torna-lo “irrelevante”, me ajudava 

a expandir a visão sobre as dinâmicas empreendidas sob a “casca institucional”. Penso que aqui 

é importante ressaltar que meu objetivo não é reduzir as dinâmicas empreendidas pelos policiais 
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a questões pessoais, mas conduzir uma discussão sobre as formas como isso é ressaltado ou 

invisibilizado, pensando como institucionalmente (no sentido de práticas disseminadas e 

padronizadas) os diferentes agentes lidam com isso. Os "ruídos" pessoais, tal como coloquei na 

descrição do caso, não são apenas ruídos, são aspectos centrais desses casos.   

Sair, portanto, dos pressupostos, para mim, foi mergulhar nesse mundo de significados, 

descentrando perspectivas e buscando desnaturalizar moralidades. Sair da possibilidade de um 

texto meramente reprodutor de perspectivas prévias e monofônico (CLIFFORD, 2014) é abrir 

espaço para as vozes que, muitas vezes. incomodam e bagunçam o sentido anterior. Discuto 

aqui a partir de alguns casos que descrevi e descreverei, aspectos tanto dos julgamentos como 

das instituições, como esses aparecem e/ou escapam da visão na justiça militar estadual, diante 

das pessoalidades envolvidas. Tendo como referencia descentradora e condutora essa dimensão 

pessoal, que além de diversas questões, já discutidas aqui e em outros trabalhos, ajudam a 

produzir e reproduzir os multifacetados aspectos das polícias militares no Brasil.   

 

Usos pessoais da Justiça  

Os casos que continuamente foram apresentando-se nos dois espaços de justiça militar 

estadual eram multifacetados. Entender que todo conflito é multicausal parece importante para 

a discussão aqui empreendida. Mais do que isso, é importante aqui entender que os conflitos 

podem ser tratados a partir de aspectos diferentes. Perceber os conflitos e dar relevância a 

determinadas esferas do mesmo é questão de perspectiva (MARQUES, 2002). A perspectiva 

desse trabalho dá ênfase para a dimensão pessoal dos conflitos, justamente, por, geralmente, 

essa dimensão aparecer recorrentemente nas dinâmicas da justiça militar estadual e ser 

costumeiramente invibilizada.  

Como ressaltado anteriormente, o que parece ser peculiar nesse caso é que, em certo 

momento, a dimensão pessoal, ao menos na argumentação da defesa, apareceu como centro da 

questão, aparentemente, “descortinando” os mecanismos burocráticos. Outro aspecto que 

ressalto é que diferentes etapas do processo foram discutidas. Embora isso, não seja totalmente 
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excepcional, em minha experiência, não havia acompanhado nenhum processo onde a defesa 

fazia uma denúncia sobre a condução do processo. Me parece evidente, que essa forma, de 

evidenciar as várias etapas do processo, foi uma estratégia da defesa. Entretanto se mostrou 

importante na construção da percepção que aqui apresento. De forma geral, o argumento aqui 

perpassa os diferentes usos da justiça, especificamente o “uso pessoal” das instituições de 

justiça militar estadual. Como é possível perceber a penetração de elementos da dimensão 

pessoal, em discussões que são acionadas como técnicas ou institucionais.   

Pensando no caso apresentado especificamente. Não acompanhei, além desse caso, 

nenhum outro onde um superior fosse denunciado por agredir um policial de patente inferior. 

A estruturação hierárquica parece conduzir as moralidades sobre as denúncias. Antes de ser 

tomar conhecimento, pelo advogado, durante sua sustentação, para a presença do pai do policial 

vítima, no interior das dinâmicas processuais, o caso parecia ainda mais “fora do lugar”. 

Embora ainda considere atípico, o caso parece corresponder às hierarquias da corporação. 

Entretanto se o olhar estivesse centrado, especificamente, na forma como foi “burocratizado” o 

processo, esse fator sequer apareceria. Observo aqui que a disputa apresentada, ou seja, a “briga 

de estrela”, não é entre os policiais envolvidos no processo e sim entre o policial réu, e um 

agente “externo” ao processo, que seria o pai da vítima. Como se houvesse uma dupla camada 

do “você sabe com quem está falando? ” (DAMATTA, 1979), que se interrelacionam e se 

hierarquizam nas etapas processuais, a partir das relações de proximidade, ou seja a partir das 

“malhas” (KANT DE LIMA, 1995) relacionais do coronel.  

Além das peculiaridades sobre o lugar dos agentes nas hierarquias e como a presença 

do Coronel (pai da vitima) é percebida e/ou despercebida, é interessante perceber, ainda, as 

diferentes camadas de percepção da “violência” e como as mesmas são tratadas e judicializadas, 

ou não. Houve também uma agressão a alguns jovens, mas essa, embora segundo a defesa tenha 

sido denunciada, não foi, tal como o caso em questão, judicializado. Aqui penso ser importante 

ressaltar as formas como as hierarquias morais parecem se configurar em torno da disposição 

de poder dos agentes. A violência é percebida porque é empreendida contra o filho de um 

coronel? A configuração do caso ainda ajuda a pensar possibilidades. E se, ao invés de agredir, 
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o oficial tivesse denunciado os policiais? E se o policial agredido fosse outro, que não o filho 

do coronel? Embora sejam perguntas hipotéticas, trazem questões importantes para o debate. 

Sobretudo pensar que a configuração específica do caso foi que consolidou a forma como o 

mesmo foi conduzido.  

Na percepção que trabalho nesse texto, não penso ser excepcional a dimensão pessoal 

da justiça, nem no caso, o possível “uso pessoal” (que aparece como argumento estratégico da 

defesa) ou mesmo a interpenetração das relações pessoais na justiça, que, como Eilbaum (2012) 

argumenta, as formas de construção e consolidação dos argumentos e provas está, muitas vezes, 

ancorada nas relações sociais/pessoais, percebidas e interpretadas pelos agentes. Mas, 

reafirmando, a excepcionalidade está na forma como essa dimensão foi explicitada na condução 

da última etapa do processo como estratégia de defesa. Diante dessa peculiaridade, a pergunta 

do promotor direcionada para o advogado, questionando se o mesmo realmente questionava as 

instituições, pareceu ainda ressaltar a necessidade de tirar qualquer possibilidade de culpa das 

estruturas. 

Aqui, me parece importante discutir as formas como a dimensão pessoal se apresenta. 

Ou seja, como a defesa acabou por explicitar uma parte importante que constitui o conflito. 

Para ajudar a discutir, descreverei outros casos que acompanhei. 

 

“Você já conhecia o policial?” 

 

Aquela era a segunda audiência do dia na primeira auditoria do TJMSP. Como passei a 

observar, em audiência, nas etapas de escuta das testemunhas, recorrentemente, as salas estão 

vazias, mas estavam normalmente lotadas nas etapas “decisórias” dos processos. O caso, de 

acordo com a denúncia, referia-se à acusação a um policial que pedia propina para 

estabelecimentos que tinham maquinas “caça-níquel”. No procedimento foram ouvidas 3 

testemunhas, além do próprio oficial. A primeira testemunha era o dono de um estabelecimento 
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que teria sido um dos estabelecimentos onde o policial havia exigido uma quantia de dinheiro 

para não apreender as máquinas.  

Em seu depoimento, a primeira coisa que me chamou atenção foi a tentativa de negar 

qualquer ligação dele com a denúncia. “Queria deixar claro que eu não fiz nenhuma denúncia, 

não estou entendendo porque estou aqui”. Diante de tal insistência o Juiz afirmava que tinha 

conhecimento disso e que, por esse motivo, ele não tinha sido convocado na condição de 

denunciante, mas de testemunha. Após esse esclarecimento, seguiu seu depoimento. Segundo 

essa primeira testemunha, estimulado pelas perguntas do Juiz, um dia aquele policial teria ido 

em um de seus estabelecimentos, um bar, e havia requisitado a presença do dono. O dono que 

teve que se deslocar de um estabelecimento para o outro, ao chegar conversou um tempo com 

os policiais. Em determinado momento daquela interação, o policial denunciado havia chamado 

para conversar “de canto”. Naquela conversa particular havia solicitado determinada quantia de 

dinheiro para não apreender as máquinas e encaminhar a denúncia para a delegacia. Segundo o 

dono do estabelecimento, ele havia concordado. Entretanto em determinado momento do 

depoimento, chamou-me a atenção que a pergunta “você já conhecia esse policial?” ou “ele já 

foi lá antes, como cliente ou algo assim?” retornou nas perguntas tanto do Juiz e do promotor, 

quanto do advogado de defesa. E todas as vezes, a testemunha negou qualquer encontro prévio 

com o policial. Embora essa insistência tenha sido reiterada, não me chamou a atenção naquele 

momento. 

Após o seu depoimento, entrou a segunda testemunha, a esposa do dono do 

estabelecimento. No início do seu depoimento, pareceu-me evidente que ela faria um percurso 

de fala distinto ao de seu companheiro. Parecia um pouco descontraída e tranquila, diferente da 

forma como se apresentou seu marido alguns minutos antes. Descreveu a dinâmica da mesma 

forma que seu marido. Entretanto, respondeu de maneira a pergunta “você já conhecia o 

policial?”. Quando ela confirmou que já o conhecia, deu uma risada. Isso, de certa forma 

espantou-me. Seu marido, como já havia dado seu depoimento, não estava mais na sala de 

audiência. Então o Juiz quis aprofundar mais nessa questão, perguntou de onde ela conhecia 

aquele policial. Começou então uma narrativa totalmente distinta da forma como se apresentava 
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aquele caso até o momento. Segundo ela, conhecera o policial através de uma parente. Elas 

frequentaram, algumas vezes, junto com ele, uma “casa de swing”. Quando terminou de contar 

isso começou a dar risada sem parar. Assim como outras dinâmicas que observei nas 

instituições de justiça militar estadual, aquele caso tinha dimensões pessoais que iam 

aparecendo aos poucos.  

No depoimento do denunciado, ele me pareceu extremamente constrangido. 

Principalmente no momento em que confessou as saídas, com a outra testemunha e a  prima da 

mesma. Aparecia, ainda, outro fator. Depois de ter negado aquele dinâmica, dizendo-se 

inocente, disse, auxiliado pelas perguntas da defesa, que tinha sido denunciado por um policial 

civil. Que essa denúncia na verdade era uma vingança (ou um tipo de perseguição)15 do policial 

contra ele, por diferenças pessoais que tinham. Mais uma vez um caso aparecia com 

desdobramentos que tinham suas peculiaridades.  

Além da relação de proximidade entre alguns dos envolvidos, que tinha ficado explícita 

durante a audiência, que pareceu, de alguma forma, ter alguma influência no caso. E, apesar de 

entender aquela fala dentro da estratégia discursiva da defesa, comecei a me perguntar sobre 

essas relações pessoais (não só “institucionais”) conflituosas entre policiais (civis e militares e 

entre militares entre si) e como isso podia ter influências nas formas de condução dos casos. 

Nesse caso, penso que a dimensão pessoal do conflito entre policiais pode ser explicitada de 

duas maneiras, assim como no caso anterior. Como as relações pessoais podem ter um lugar 

central na administração judicial dos casos e caracterizar, de fato, um uso pessoal de 

mecanismos institucionais, ou como, de certa maneira, a relação pessoal pode também ser usada 

como estratégia para desqualificar uma denúncia, ou para reforçar uma acusação. De qualquer 

                                                        
15

  O argumento de “perseguição” é muito comum nos depoimentos de réus da justiça militar 
estadual. Entre os diversos “tipos” de perseguição, penso ser importante salientar as disputas 
políticas no interior da justiça militar estadual, que já foi discutida por Silva (2015). 
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forma, mais uma vez, a dimensão pessoal dos conflitos me pareceu central na construção 

daquele conflito e na qualificação do mesmo como crime.  

 

“Posso falar com ele?”  

A denúncia lida pela juíza constava como um caso de ameaça de morte. Segundo a 

denúncia, um policial havia ameaçado outro policial durante uma festa de confraternização. A 

dinâmica teria levado a uma confusão entre ambos, que teve de ser apartada por outras pessoas. 

Esse caso, diferente de outros, não teria a dimensão pessoal como um aspecto “marginal”, mas 

a própria denúncia explicitava tal dinâmica. Entretanto, a pergunta que parece central para mim 

é: porque aquela dinâmica foi considerada um crime, a ponto de ser denunciado, confeccionado 

um inquérito, apresentada a denúncia pelo MPM e, por fim, aceita pela juíza? 

O depoimento do denunciado foi rápido, como costumavam ser os depoimentos na 

AJMERJ. Segundo seu depoimento, ele e o outro policial eram amigos de muito tempo; 

entretanto, a partir de determinado momento, que ele não soube precisar, o amigo teria 

começado a ficar “estranho”. Durante uma conversa, eles teriam se desentendido e, enfim, 

começado a tal confusão. Ao ser confrontado por outras versões sobre o caso contidas no 

inquérito, o réu alegou que não recordava exatamente o que tinha dito. Entretanto disse que não 

fez nenhuma ameaça.  

Em seguida, entrou na sala de audiência a vítima-denunciante. Parecia explicitamente 

incomodado com a presença do outro policial. Começou seu depoimento, a partir das perguntas 

da juíza, falando sobre a dinâmica em questão, dizendo que eles teriam tido um 

desentendimento pessoal. Que depois da briga na confraternização e da tal ameaça, sua casa 

teria sido atacada. Ele não estava em casa no momento, mas, segundo testemunhas, teriam 

chegado dois homens em uma moto e teriam atirado diversas vezes na direção da sua casa. Ele 

havia interpretado aquilo a partir da ameaça que teria recebido. Depois dos questionamentos 

dos membros do conselho que foram breves, passou-se então às perguntas do promotor. O 

representante do ministério público foi direto: “Qual o problema entre vocês dois?”. Segundo 
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o denunciante, ele também não sabia exatamente a natureza dessa desavença entre eles. Então 

numa atitude, para mim inédita, virou para a juíza e perguntou “Posso falar com ele?”. Tanto a 

juíza quanto o promotor pareceram espantados com a pergunta. Entretanto a juíza, aprovou com 

a cabeça.  

No momento o policial virou a cadeira e começou a questionar o réu “Porque você tá 

fazendo isso?”. Os dois começaram a discutir. Nenhum dos dois parecia dizer, ou saber sobre 

o verdadeiro motivo daquela confusão. Apenas falavam sobre os desdobramentos daquilo. A 

partir de um momento aquela discussão, que era presenciada por todos (juíza, membros do 

conselho de justiça, promotor e advogado de defesa), se acalorou. Então o promotor interveio 

naquilo que chamou de “palhaçada”. Disse que os dois tinham um problema pessoal, que aquilo 

não era uma questão da justiça militar. Olhou para a juíza e disse “Esses dois precisam se 

acertar, só isso”, “A gente não precisa de um processo sobre isso” sentenciou. A juíza 

concordou. Nesse momento o promotor disse que ia lá fora com os dois tentar resolver a 

questão.  

Saíram os três, por cerca de 10 a 15 minutos. Quando o promotor voltou disse “Eles só 

tinham um problema pessoal”. A partir desse momento tanto o promotor quanto os membros 

do conselho começaram a criar hipóteses sobre aquele conflito. Um dos oficiais disse que aquilo 

tinha cara de “briga por causa de mulher”. Um outro disse que não, que diante do que eles 

teriam feito, principalmente por um ter atacado a casa do outro, aquilo tinha jeito de briga por 

causa de dinheiro do tráfico. Discutiram por alguns momentos sobre a natureza daquele 

conflito. Não chegaram a um consenso. Entretanto o que parece para mim explícito, diante do 

que conversaram, da intervenção do promotor e da sua tentativa de mediação, é que para aqueles 

agentes, sobretudo a juíza e o promotor, é evidente que o espaço da justiça militar estadual não 

seria um espaço para resolver questões pessoais, que aquela discussão naquele espaço se 

mostrava fora de lugar.  

Entretanto, esse caso me parece interessante para a discussão aqui apresentada, 

justamente pelo fato de que, primeiramente, muitos casos com desdobramentos semelhantes, 

são julgados como casos que têm legitimidade para estar naquele espaço. Em segundo lugar, 
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me faz refletir novamente sobre as formas processuais, de como aquele caso, nas outras 

instâncias e pela avaliação do próprio promotor e da juíza, seria considerado crime, porém 

diante da forma como se apresentou, principalmente da discussão dos dois no meio da 

audiência, seria reconsiderado seus status como processo, e receberia o rótulo de um “problema 

pessoal”. Aqui parece interessante pensar a partir das formas como os conflitos se apresentam 

no espaço da justiça militar estadual. Que a forma como se apresentam parece conduzir a forma 

como são vistos e classificados pelos diferentes agentes, a partir dos contextos específicos. 

Onde está a linha que divide um conflito pessoal de um crime? Diante dos casos que 

acompanhei na justiça militar estadual, essa diferença não é auto evidente, mas, como disse, 

depende da forma como essa dimensão pessoal é mais ou menos explicitada e atuada no âmbito 

das audiências.  

Para ilustrar isso retorno a um caso que já foi, em parte, discutido nesse trabalho. O caso 

onde havia a denúncia de agressão por parte de um policial, contra um homem e seu filho, onde 

a vítima pediu para o promotor retirar a denúncia. Além dos aspectos já relacionados sobre a 

questão da “violência policial”, parece importante ressaltar aqui que o processo foi tratado pelo 

promotor, assim como o descrito acima, como um conflito pessoal. Da mesma forma como esse 

foi resolvido, os dois envolvidos foram para fora da sala conversar mediados pelo promotor. 

Parece importante ressaltar que as formas de classificar ou não os conflitos como dignos de dar 

continuidade nos espaços de justiça militar estadual não são tão evidentes. O crivo, ou esse 

último “filtro” que pode operar no decorrer da audiência, nos dois casos operados pelo 

promotor, configura-se como um aspecto interessante para pensar a relação da justiça militar 

estadual na dimensão dos conflitos pessoais. Parece, segundo as classificações locais, existir 

uma certa hierarquia de conflitos. Ou mais do que isso, pode ser que exista uma forma de 

considerar determinadas dinâmicas como um conflito e outras como um crime digno de ser 

tratado na justiça militar. Novamente a forma como isso se apresenta no interior das audiências 

parece consolidar a percepção.  

Julgo, aqui pertinente para a interpretação dos dados aqui apresentados, a discussão, 

como os diferentes sensos de justiça penetram o interior das  decisões jurídicas (MARQUES, 
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2002). Parece-me, ainda, pertinente perceber como, nas dinâmicas processuais específicas, os 

sentidos interagem com a forma com que os diferentes agentes vão percebendo e construindo 

os casos (EILBAUM, 2012). Interpreto, diante dos dois diferentes contextos que acompanhei, 

além das diferentes dinâmicas empreendidas, que não existe uma penetração de sensos de 

justiça, pelo argumento de não existir uma possibilidade de justiça (ou seja formas de gerenciar 

e administrar conflitos) fora dessas relações pessoais. Os sensos de justiça não aparecem como 

uma forma unívoca e homogênea; diante das dinâmicas específicas, tais sentidos vão se 

construindo nas interações contextuais (EILBAUM, 2016). Dito de outra maneira, as formas de 

condução das audiências, aquilo que acontece e, principalmente, como acontece, parecem 

conduzir as formas como se moldam esses sensos de justiça dos diferentes agentes nos casos 

específicos. Há de se ressaltar que a forma se apresenta como uma “técnica” de argumentar. 

Entretanto tal “técnica”, como demonstrado através do argumento “institucional”, é moldada 

pelas moralidades em questão. Nesse ponto do texto, cabe aqui refletir, não só quais as 

moralidades envolvidas, mas como, no interior das formas de administrar os conflitos, estão 

presentes esses sentidos de justiça, que não são puramente “técnicos”, mas que se escoram, 

muitas vezes na legitimidade da burocracia “impessoal”, para dizer o que é, ou não crime, e o 

que é ou não conflito pessoal. 

Outra audiência da AJMERJ, onde a denúncia era abandono de posto, pode ajudar a 

elucidar alguns pontos nessa discussão. Denúncias de abandono de posto são uma das mais 

recorrentes na minha experiência de pesquisa. No caso, dois policiais, que estavam responsáveis 

por um posto específico, abandonaram o local antes dos outros dois policiais do horário seguinte 

chegassem para a troca do turno. Entretanto a denúncia se referia somente a um dos dois 

policiais, o de maior patente, que por seu lugar na hierarquia da corporação seria o que têm 

maior responsabilidade. Entretanto o que se apresentou durante a audiência foi que a origem 

daquele conflito foi um desentendimento pessoal entre os dois policiais. Mais uma vez a 
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audiência me pareceu atípica para espaços de justiça. Com momentos de total descontração, 

como uma crise de riso da magistrada.  

Durante os depoimentos, os dois policiais ressaltaram a condição conflituosa entre eles. 

Entretanto, o mesmo promotor que considerou os dois outros casos como “problema pessoal” 

manteve sua perspectiva sobre esse conflito como um crime. Esse aspecto evidencia que as 

formas de administrar os conflitos no interior da justiça militar se relacionam com diversas 

dimensões desses conflitos. Nesse último caso, se comparado com outros, interpretei uma 

atenção demasiada para a dimensão “normativa” da ação do policial. Diversos fatores de sua 

ação foram criticados durante a audiência. Mesmo aspectos consensuados internamente, junto 

ao superior, como uma escala mais “flexível”, que permitia a um dos dois policiais sair mais 

cedo, foram acrescentados como parte do leque de irregularidades daquele policial. Isso me 

parece reforçar que a análise de como se apresenta a dimensão pessoal nos conflitos não é tão 

evidente. Seus filtros, argumentos e perspectivas são moralmente alicerçados, mas, no âmbito 

da justiça, se apresentam sob a cobertura da burocracia. Parece-me que a forma como se 

evidenciam as relações pessoais e o caminho que os conflitos tomam na justiça militar estadual 

podem estar associados a relações de poder, como no primeiro caso, ou as formas como o caso 

se apresenta diante daqueles que podem interferir em sua continuidade, ou não, no âmbito 

institucional.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Antes de uma dessas audiências, que talvez, em um primeiro momento, me pareceriam 

apenas “deslizes” ou um acontecimento irrepetível, talvez por esperar outra coisa, estava 

conversando com um funcionário da justiça vinculado a AJMERJ. Tal funcionário teria ficado 

curioso quando eu fui apresentado a ele, por uma outra funcionária, como um “pesquisador da 

Universidade Federal Fluminense”. Ele então veio me perguntar se eu era professor do curso 

de especialização em segurança pública, oferecido a agentes de instituições de segurança 

pública, pela secretaria de segurança pública em parceria com a Universidade Federal 

Fluminense. Neguei que era docente de tal curso, entretanto disse que conhecia alguns 

professores que deram aulas no mesmo. A partir disso conversamos um pouco, ele se mostrou 

muito interessado na perspectiva das ciências sociais sobre as questões da segurança pública e 

fez algumas perguntas sobre a minha pesquisa. Conversamos por cerca de 10 minutos. Então 

fui informado por outra funcionária que a audiência iria começar.  

 Pela denúncia, tratava-se de um caso onde policiais militares teriam liberado um 

suspeito a mando de um outro policial. O crime foi tipificado como prevaricação. No 

documento que a magistrada lia, constava que 3 policiais, depois de fazerem uma abordagem a 

um homem em uma moto constataram que o mesmo portava uma arma sem licença. Diante 

disso o policial de maior patente teria conversado por telefone com outro policial, que 

supostamente conhecia o homem abordado, liberando-o em seguida, com o consentimento dos 

outros 2 policiais.  

O caso estava na fase do contraditório, já tinham sido ouvidas as testemunhas e os réus 

e passava-se então à fase que decidiria, juridicamente, sobre o destino daquele processo. O 

promotor defendia a responsabilização de três dos quatro réus. Segundo ele, um dos réus teria 

comprovado que a sua participação não se configuraria crime, como os demais por ser inferior 

hierarquicamente. Apenas teria cumprido ordens. E não teria nenhum interesse pessoal em 

questão já que a denúncia de prevaricação refere-se a policiais que se utilizam de seu lugar para 
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favorecer interesses pessoais. Após isso, o promotor descreveu o que, em sua opinião, seria a 

“dinâmica dos fatos”. Depois da abordagem, o homem abordado teria dito que era amigo de um 

importante vereador da cidade. O homem depois foi descrito como o antigo chefe da segurança 

da câmara municipal de Niterói, e que teria proximidade com um antigo presidente da câmara 

municipal. Segundo a narrativa do promotor, antes de encaminharem o policial para a delegacia, 

dois dos três policiais tiveram uma conversa particular com aquele homem. Eles então entraram 

em contato com um outro policial, capitão da PMERJ, que seria também amigo desse vereador. 

O mesmo teria confirmado e solicitado a liberação daquele suspeito. Essa conversa foi captada 

por um “grampo” no telefone do capitão, que era investigado por um esquema de corrupção.  

O caso, mais uma vez, além de sua peculiaridade, trazia questões que pareciam-me 

importantes para a discussão, em especial para focalizar na dimensão pessoal dos conflitos, tal 

como já havia me proposto. Além dessa narrativa, o promotor apresentou uma categoria, que, 

mais uma vez, ajudou a elucidar algumas questões: a “camaradagem”. Para o promotor, aquele 

caso era um típico caso de “camaradagem” entre policiais. Ou seja, alguns policiais ajudavam 

outros em seus interesses. Justamente por isso a tipificação de prevaricação fazia sentido, pois, 

de certa forma, agir pelo interesse de outro policial era criar ou consolidar essas relações de 

camaradagem e, por isso, também se vinculava a um interesse pessoal. Os outros dois policiais 

que atenderam a solicitação do capitão para liberar aquele suspeito, o fizeram por 

“camaradagem”. 

Do outro lado, apareceu para mim um outro aspecto que, em minha experiência, julguei 

como peculiar. Entre os quatro acusados existiam três versões diferentes. A versão do advogado 

do capitão contestava toda a produção de provas, dizia que aquelas escutas eram falsas e 

ocasionadas de uma investigação contra ele fruto de uma perseguição interna. O primeiro 

advogado não se alongou muito.  

O segundo advogado era defensor de dois policiais, um que teria falado com o capitão 

por telefone, e outro que acompanhou aquela abordagem. Sua versão divergia do primeiro 

advogado. Segundo ele, de fato o grampo era verdadeiro, porém a acusação de prevaricação 
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não se sustentava. Segundo esse advogado, não existia uma relação pessoal em jogo. Aquela 

era uma “acusação por presunção”, ou seja, presumia-se que existia uma relação de interesse 

pessoal e, com base nessa presunção, construíram aquele argumento. Para ele não existia 

nenhuma prova daquela proximidade. Além disso, continuou no seu argumento dizendo que na 

verdade houve ali uma obediência hierárquica, pois seus dois clientes eram de posições 

inferiores na hierarquia da corporação. O que comprovaria isso, para o segundo advogado, era 

que eles só liberaram o suspeito quando o capitão chegou e “exigiu” a liberação dele. Em sua 

narrativa, seus clientes “praticaram a ilegalidade por obedecer a hierarquia”. 

O terceiro advogado era defensor do policial que o ministério público tinha pedido a 

absolvição. Ele seguiu a mesma linha de argumentação do promotor. Dizendo que, além de não 

ter “poder suficiente” para interferir nas decisões dos dois outros policiais (por ser de menor 

patente), foi quem, após a denúncia, se mostrou disposto a colaborar com a justiça, pois foi o 

único que, desde o primeiro interrogatório, “disse a verdade”, demonstrando por isso ser 

diferente dos outros dois policiais e não ter nenhuma “camaradagem” com aquele policial.  

Quando o terceiro advogado terminava sua argumentação, percebi que o funcionário da 

AJMERJ com quem tinha conversado antes da audiência, sentou atrás de mim e disse: “isso é 

inédito na justiça militar” e completou “nunca vi isso aqui”. Olhei para ele e concordei, mas 

nesse momento os membros do conselho argumentavam sobre sua decisão. O capitão e os dois 

outros policiais foram condenados por prevaricação. E o policial que o Ministério Público tinha 

pedido a absolvição foi absolvido. Quando acabou a audiência, o funcionário já tinha saído de 

seu lugar atrás da minha cadeira, embora tenha ficado curioso não o encontrei depois. Entretanto 
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fiquei pensando sobre o porque consideraria aquilo inédito. O que seria, para ele, aquilo que 

tornaria aquele caso único?  

 

 

“Cada caso é um caso”: o ineditismo como  legitimação da discricionariedade 

 

Refletindo posteriormente sobre aquele caso, cheguei a uma conclusão prévia, de que 

aquele caso tinha muitas possibilidades de entrada na discussão. Entretanto a fala daquele 

agente tinha, ininterruptamente, retornando na minha cabeça. Diante daquele caso, e de todos 

os outros que tinha acompanhado, passei a construir uma percepção que apontava que na 

verdade tudo o que tinha acompanhado na justiça militar estadual tinha algum percentual de 

ineditismo. A percepção que fui construindo aponta para um aporte, que busquei indicar ao 

longo desse trabalho, que é fruto do diálogo com outros trabalhos que buscam compreender, no 

interior dos casos específicos, como as moralidades e sentidos de justiça vão se consolidando 

de maneira singular (EILBAUM, 2012). 

O “jargão” que diz que “cada caso é um caso”, frequentemente escutado por mim, não 

só na justiça militar estadual, como também em outros espaços de justiça, parece reivindicar de 

maneira incerta essa posição. Quando se diz “cada caso é um caso” parece referir-se a uma 

atenção especial que se dá para cada caso, mas não sobre o conteúdo do caso em si. Além disso, 

a ambiguidade dessa expressão aparece quando pensamos num sistema de segurança pública e 

justiça criminal construído e consolidado sob o paradigma da suspeição e da discricionariedade 

(KANT DE LIMA, 1995). Ou seja, essa expressão parece ainda mais significativa, quando é 

uma resposta legítima que dá uma grande margem de possibilidade de interpretações variadas 

para os agentes. Talvez acionando as moralidades e posteriormente adequando as lógicas, mais 

ou menos normativas, dos “protocolos de conduta” (formais ou informais).  

A ação discricionária dos agentes relaciona-se com o “cada caso é um caso”. Parece, 

em certa medida, a justificativa, mais ou menos disseminada, de agir de acordo com seleções 
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morais específicas que são construídas no enquadramento dado diante dos agentes e contextos 

específicos. O assombro do agente diante do possível ineditismo parece naturalizado e 

legitimado nos outros casos, por determinada “sensibilidade jurídica” (GEERTZ, 2004) que 

“singulariza” os casos como forma própria de administrá-los.  Entretanto, cabe aqui ressaltar 

que essa singularização não é “total”, mas uma forma de representação da ação. Ou seja, não 

defendo que os agentes sempre levem em consideração todos os aspectos daquele caso 

específico para tomar sua decisão, mas que a possibilidade de fazê-lo permite uma liberdade 

maior de expressar, de maneira mais ou menos explicita, suas seleções morais diante dos casos.  

 

Tipificação e conflito 

O caso descrito acima se apresenta, em minha percepção, como significativo das 

discussões apresentadas no decorrer desse trabalho. Diante das distintas possibilidades de 

inserção, ajudou-me a consolidar a perspectiva que, diante dos casos que vinha observando, 

busquei discutir ao longo do trabalho e que aqui pretendo concluir ao menso de forma 

momentânea: a dimensão pessoal dos conflitos.  

Assim como grande parte dos casos observados, esse caso enquadra-se num grande 

grupo de casos acompanhados (e alguns descritos nesse trabalho) que podem ser agrupados 

analiticamente como um “caso sem vítima”. Nesse sentido, importa-nos perguntar qual a 

importância de perceber esses casos sem vítima? Geralmente, ao pensarmos sobre o sistema de 

segurança pública e justiça criminal, pensamos em ocorrências com, pelo menos, um culpado 

e uma vítima16. 

Ao observar “casos sem vítima”, parece que o nível de conflitualidade envolvido é 

menor ou inexistente. Alguns dos casos que são enquadrados e tipificados como casos sem 

vítima parecem “omitir”, pelo menos de maneira formal/burocrática, o conflito que gerou 

aquele processo. Voltando ao caso que apresentei no início dessa sessão, o crime cometido foi 

                                                        
16  A discussão sobre as “vitimas”, a ausência de “vitimas” ou um outro status para as vitimas no 

contexto da AJMERJ é feito por Silva (2013). 
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tipificado como “prevaricação”, ou seja, como dito, resumidamente, as formas de policiais de 

usarem de maneira a beneficiar-se pessoalmente de suas posições. Parece-me evidente que isso 

não consegue esgotar aquele caso. Ainda surpreende-me, a forma de, primeiramente, tipificar 

aquele caso, e, em segundo lugar, do promotor construir sua argumentação baseada naquela 

tipificação.  

A tipificação é uma forma de traduzir e (por isso) reduzir, uma dinâmica específica a 

caracteres possíveis de serem averiguados e julgados pela justiça criminal. A tipificação é 

baseada no código penal; no caso da justiça militar estadual, o Código Penal Militar (1969). 

Parece que dentro da estruturação jurídica no Brasil, é evidente que os conflitos precisam 

“caber” nas formas de tipificá-los. Tipificar, por isso, já é em si uma forma de seleção. Dentro 

das várias possibilidades de inserção nos conflitos, se elege uma específica, que será uma das 

formas de consolidar as moralidades naquele conflito específico.  

Diante desse caso específico, e também de outros, passei a me perguntar quais os efeitos 

advindos das formas de tipificá-los. Além das diferentes consequências legais da condenação, 

como, por exemplo, os crimes têm penalidades diferentes, parece haver efeitos sobre as formas 

diferentes de administrar os conflitos, a partir de determinadas tipificações. Podemos retornar, 

por exemplo, ao caso descrito na introdução, o caso onde um jovem foi morto, vítima de uma 

bala da arma de um policial. Diante da tipificação ser construída como “homicídio culposo”, o 

caso foi encaminhado para a continuação do processo, na justiça militar estadual (se fosse 

doloso, o caminho lógico seria o tribunal do júri). A investigação, segundo o promotor, 

comprovou que o modelo da arma utilizada pelo policial poderia, na situação apresentada, 

efetuar um disparo sozinha (ou seja, acidentalmente). Dessa forma, levando a conclusão, para 

ele, de que não havia como comprovar que o policial cometeu um homicídio, mesmo culposo; 

por isso pediu o arquivamento do caso. Entre outras coisas, esse caso parece apontar como a 

tipificação é uma forma de conduzir o conflito e também de recortá-lo a partir de uma ênfase 

específica, que será concluída na etapa seguinte. Tal como no caso descrito acima, o promotor 
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se escora na forma da tipificação, centrando-se nesse aspecto do conflito para então, por fim 

considerá-lo, ou não crime.  

Novamente para ilustrar, apresento, rapidamente, outro caso que tomei conhecimento 

recentemente. No dia 8 de Abril de 2016, uma mulher morreu depois de uma abordagem 

policial, na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. O caso ficou conhecido como “caso 

Luana”. Segundo a denúncia, os policiais teriam a agredido, depois da mesma recusar ser 

revistada por homens. Entretanto, ainda segundo a denúncia, depois da agressão dos policiais 

ela foi levada para a delegacia acusada de desacato. Depois de ser liberada, foi para sua casa, 

ao chegar em casa passou mal e foi encaminhada para o pronto socorro, onde morreu em 

decorrência dos ferimentos da agressão.  

O caso ganhou grande repercussão sendo denunciado por diversas entidades de direitos 

humanos. Diante da grande repercussão surgiu um vídeo onde Luana aparece muito machucada 

depois das agressões. O vídeo engrossou o “coro” das denúncias e levou ainda mais entidades 

de defesa dos direitos humanos a se pronunciarem sobre o caso, colocando o caso como 

“emblemático” por, segundo representantes da ONU, representar a “prevalência e gravidade da 

violência racista, machista e lesbofóbica”17, pois além de mulher, Luana era negra e lésbica. A 

partir disso, o caso foi investigado pela polícia e denunciado pelo Ministério Público como 

“homicídio doloso” no tribunal do júri. Entretanto, após o pedido de prisão preventiva pela 

promotoria, o mesmo foi negado pelo juiz responsável, que ainda encaminhou o caso para o 

TJMSP, como homicídio culposo18. No dia 31 de Janeiro de 2017 o caso foi arquivado no 

TJMSP, a pedido do Ministério Público por “ausência total de materialidade delitiva”.  

Apesar do caso, depois da insistência do promotor que havia feito a primeira denúncia, 

ter retornado para a justiça comum, depois de recorrer da decisão do juiz que encaminhou o 

caso para o TJMSP, parece, juntamente com o caso da introdução, apontar como as formas de 

tipificação, na justiça militar estadual, podem consolidar determinadas maneiras de administrar 

                                                        
17 Sobre a apuração do desenvolvimento do caso http://www.geledes.org.br/justica-militar-arquiva-

caso-de-luana-dos-reis/#gs.nKWhmjM 
18 http://www.tribunaribeirao.com.br/site/promotor-recorre-da-decisao-de-juiz-no-caso-luana/ 
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os conflitos. Cruzando com a interpretação já referida sobre as formas de administrar os 

conflitos na esfera da justiça criminal, especificamente no caso de homicídios imputados a 

policiais, como nos casos de “autos de resistência” (MISSE et al.; 2010) parece agir, de certa 

forma, como continuidade no arquivamento de denúncias de homicídios de policiais militares. 

Interpreto, finalmente, conjuntamente as conclusões aqui expressadas sobre as diferentes 

percepções de violência que estão em disputas, em torno da legitimidade de determinadas ações 

de policiais militares, que podem ou não, a depender das sensibilidades e moralidades, serem 

consideradas “violência policial”.  Concluo aqui que as moralidades contextuais, envolvidas 

nesses casos específicos, também constroem, legitimam e podem ajudar a consolidar 

determinados sentidos de justiça, a partir das formas de tipificar os casos.  

 

Ética corporativa, discurso institucional e dimensão pessoal 

 

Por fim, diante das diversas ênfases de tipificação e dos diversos filtros que parecem 

impedir algumas denúncias, sobretudo que tenham relação à “violência policial”, passo a 

algumas considerações conclusivas sobre três aspectos centrais na discussão apresentada nesse 

trabalho: a “ética corporativa”, o “discurso institucional” e a “dimensão pessoal”. No caso 

descrito na primeira parte desse capítulo, o promotor acionou uma categoria que me ajudou a 

pensar conjuntamente esses três aspectos presentes na justiça militar estadual: a 

“camaradagem”.  

Embora na percepção argumentada pelo promotor a “camaradagem” apareça como um 

desvio da conduta correta, e por isso seja considerado, em sua percepção, um crime, podemos, 

em alguma medida, relacioná-la à “ética corporativa” (KANT DE LIMA, 1995). Justamente, 

por percebê-la não necessariamente com a prática da legalidade, mas como uma prática que 

vincula os policiais em redes de solidariedade a partir de suas práticas cotidianas. Entretanto, 

tal como construiu a representação, o promotor argumenta que o problema dessa relação de 

solidariedade é o interesse pessoal, que, nesse caso especificamente constitui a prática como 
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crime de “prevaricação”. Talvez aqui, pode-se argumentar que o que constitui o crime não são 

os interesses pessoais dos agentes, mas como esses interesses são percebidos e moralmente 

construídos como práticas criminosas. 

Entre as práticas, extra-legais ou não, disseminadas e legitimadas entre os policiais, que 

chamo, nesse trabalho, com o auxilio de Kant de Lima (1995), de “ética corporativa”, e as 

práticas que podem ser consideradas crimes, existe uma linha tênue, que não está nas práticas, 

mas sim na percepção de determinados agentes que podem denunciar, investigar, tipificar, e 

julgar os processos. Melhor dizendo, segundo uma “fórmula” sociológica já disseminada: o 

desvio não está na prática em si, mas na interação com aqueles que têm o poder de rotular a 

prática como desvio (BECKER, 2008). Ou seja, na disposição dos agentes em atuar, a partir de 

seleções morais, operadas de forma contextual. E aqui, o “cada caso é um caso” retorna como 

sentido de justiça, que se concretiza a partir das moralidades situacionais (EILBAUM, 2012). 

Seguindo o argumento, quando essa seleção moral, diante de determinado contextos, 

passa a construir criminalmente os sujeitos e o processo passa a avançar, “contra” a 

“camaradagem” se ergue o “discurso institucional”. Uma das ênfases trabalhadas pelo promotor 

em sua argumentação estava o uso equivocado da posição ocupada pelos policiais. Eles ali 

teriam agido contra o interesse comum, que deveria nortear suas ações. E mais do que isso, 

segundo o promotor, agiram contra os códigos que normatizam sua função e, por isso, aquela 

instituição (AJMERJ) deveria “aplicar a lei de forma pura”. A rigidez “institucional” aparece 

como contra-balança da camaradagem, ou do interesse pessoal. Como já se argumentou nesse 

trabalho o “discurso institucional” é primeiro um discurso moral, uma estratégia discursiva, na 

consolidação das moralidades sobre o caso, e justamente por isso é contextual.  

Finalmente, enfatizo a “camaradagem” como dimensão pessoal. Na busca de 

compreensão sobre as formas como se apresenta a dimensão pessoal dos conflitos, parece-me 

que a forma de representação que, foi dada a camaradagem pelo promotor, têm um significado 

dentro da reflexão aqui desenvolvida. A dimensão pessoal aparece, discursivamente, como 

oposta à dimensão institucional. Entretanto, o contra-argumento de um dos advogados de 
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defesa, é que a “camaradagem”, correspondia à estrutura institucional-hierárquica, os policiais 

estavam obedecendo ordens de um policial superior. Novamente recorre-se a tipos de 

argumento, como estratégia de acusação ou defesa.  

Entretanto, gostaria de finalizar ressaltando que a dimensão pessoal, não é só um tipo 

de argumento localizado. Mas, nos casos aqui descritos, aparece como a dimensão negada, ou 

omitida dos conflitos. Uma briga entre policiais se torna abandono de posto. Aqui cabe 

sublinhar o discurso burocrático, como aspecto que nega a dimensão pessoal. A “técnica” 

jurídica, que se apresenta como maneira isenta de administrar os conflitos, se representa como 

fora dessas relações. Assim, mesmo que os “ruídos” apareçam, eles são colocados como 

externos, como se as relações pessoais, não fizessem parte do conflito quando o mesmo se torna 

jurídico, como uma mudança de status, que muda o sentido do próprio conflito. Entretanto o 

argumento aqui apresentado, salienta que não existe construção de verdade jurídica como 

produção puramente técnica. Mas sim que tal produção é, contextual, moral e referente às 

relações sociais/pessoais, sejam elas relativas às “malhas” (KANT DE LIMA, 1995) de relação 

dos agentes, ou seja, das formas como se estendem e se sobrepõem suas teias de relação 

pessoal/social com os diferentes agentes, nos diferentes contextos; sejam relações de 

proximidade, que produzem os conflitos.  
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