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corrupção. A cidade comentava diariamente o fato. Alguns relataram casos 
envolvendo esse juiz, que parecem verossímeis. A Corregedoria já afastou o 
juiz em questão e promoveu uma investigação, mas nada conseguiu apurar 
contra ele. Segundo afirmação de um funcionário do fórum, existiria um 
consenso na Corregedoria em relação ao comportamento do juiz e que, ao 
menor deslize, ele seria definitivamente afastado. O mesmo funcionário me 
disse que a imagem do Tribunal de Justiça está manchada pelo fato de quatro 
ou cinco desembargadores estarem envolvidos em casos de corrupção, mas 
nada foi feito a respeito. Ainda num desses municípios, ouvi relatos sobre 
juízes atualmente aposentados, tidos como desonestos. 

Gostaria de destacar, como resultado de minha experiência de 
entrevistas, o papel do servidor do Judiciário. Fiquei convencido de que este 
tem um papel de excepcional importância na organização da justiça, 
particularmente quando se leva em consideração a alta rotatividade dos 
juízes entre as comarcas e o curto espaço de tempo que levam até chegar à 
entrância final. 

O funcionário acaba representando uma espécie de amortecedor da 
estrutura judiciária frente às sucessivas mudanças de juízes. É ele quem 
auxilia os novos juízes, desde o conhecimento da comarca, do fórum, até o 
dia-a-dia de prolatação de sentenças. 

Em um município, por exemplo, foi um funcionário do fórum que 
possibilitou meu acesso aos juízes. Presenciei vários deles agindo com 
bastante deferência em relação ao funcionário, que parecia ser uma espécie de 
grande coordenador das atividades do fórum. Em vários momentos, 
testemunhei magistrados se dirigindo à sua sala para consultas diversas, como 
questões administrativas do fórum, elaboração de provas para o concurso da 
magistratura. O próprio funcionário me confidenciou que, às vezes, até a 
redação de sentenças é obra sua. 
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ESPAÇO DO FÓRUM, AUTORIDADE E REPRESENTAÇÃO: 
INTRODUÇÃO A UMA PESQUISA NA JUSTIÇA 

Gessé Marques Jr. 

Este ensaio descreve e analisa algumas características do 
funcionamento interno e cotidiano dos fóruns; os meios através dos quais a 
autoridade dos juízes (as) se estabelece; e visualiza, através de processos 
criminais, algumas características legais e extralegais da administração de 
justiça no Brasil. 

Nas primeiras aproximações ao campo surgiram observações 
desordenadas e carregadas de estranhamento. Permeado por alguns 
imponderáveis do cotidiano, esse estranhamento tornou-se um importante 
instrumento analítico: permitiu a descoberta de classificações e delimitações 
sociais que devem ser apreendidas pelos que trafegam nos corredores dos 
fóruns. Mas o estranhamento também exige cautela: não transformar estas 
situações num “outro” totalmente estranho, distante e à parte das demais 
relações e contextos sociais, pois essas classificações e delimitações fazem 
parte de um conhecimento cultural comum, anterior à entrada nessas 
instituições. 

Antes de apresentar as descrições e a construção de uma determinada 
perspectiva do olhar, é necessário mostrar as características do campo e o 
caminho percorrido pela pesquisa. 

A partir de julho de 1993, comecei a fazer “pesquisa de campo” nas 
seguintes cidades da região de Campinas, interior do Estado de São Paulo: 
Sumaré, Monte Mor, Indaiatuba e Jundiaí. Nestas cidades, assisti a audiências 
e julgamentos de processos criminais e cíveis, tribunais do júri e o 
atendimento ao público feito por um dos promotores da comarca de Sumaré. 
Concentrei a pesquisa quase que exclusivamente em Sumaré e Monte Mor. A 
estratégia foi começar nas cidades pequenas e, posteriormente, dirigir-me 
para centros maiores, como Campinas e São Paulo. 

A comarca de Sumaré tem três varas. Cada vara – e seu cartório 
correspondente – “pertence” a um juiz (a) e, geralmente, para cada juiz (a) há 
um promotor (a). Tive contato com quatro juízes (as) e três promotores (as) – 
três juízes (as) titulares e uma substituta que preenchia algumas necessidades, 
mas não tinha vara definida. Monte Mor é uma vara distrital de Capivari e 



42 

possui somente um juiz e uma promotora. Indaiatuba tem três e Jundiaí nove 
varas. 

É importante salientar que o recorte da pesquisa nessas cidades 
envolve certas particularidades. Primeiro, tanto na magistratura (juízes) como 
no Ministério Público (promotores), a carreira se faz do interior para a 
capital; ou seja, começam no interior e, conforme sobem na carreira, vão se 
aproximando da capital. Isto implicou que a maioria dos juízes e promotores 
com quem tive contato estivessem em início de carreira. Segundo, as pessoas 
públicas costumam ser mais facilmente conhecidas e reconhecidas nas 
cidades pequenas: a imagem que têm que incorporar e a projeção de suas 
atitudes é muito mais personalizada; a autoridade é mais delimitada e, 
acredito, valorizada. Finalmente, os juízes não se detêm num determinado 
tipo de processo, isto é, cada juiz pode julgar processo criminal, de família, 
cível ou infância e adolescência, pois não há vara especial. 

Falei acima sobre alguns aspectos do recorte empírico, agora é 
necessário falar a respeito de dificuldades encontradas pelo pesquisador e 
sobre as variáveis de uma pré-construção do olhar. Variáveis que, além de 
terem levantado questões para a pesquisa, dirigiram o foco de análise sobre 
determinadas características do objeto. 

Além das dificuldades iniciais de inserção num ambiente desconhecido 
e às vezes hostil, minha experiência anterior de pesquisa e a posterior 
dissertação de mestrado foram feitas com presos albergados. Nesse trabalho 
anterior, o enfoque não se dirigia ao funcionamento da justiça, mas analisava 
como o “mundo do crime” estabelecia regras de comportamento e 
convivência entre bandidos e malandros (Marques Jr. 1991). Por ter 
pesquisado e convivido com presos, a entrada no “mundo da justiça” sofreu 
uma série de influxos que ajudaram e ao mesmo tempo dificultaram o 
entendimento. 

Com os presos aprendi uma atitude reverencial que acompanhava o 
discurso sobre seus julgadores (incorporei a atitude ao mesmo tempo em que 
discordava do discurso). Um discurso impostado, que pode ser resumido da 
seguinte maneira: eles estão corretos, aplicam a lei e nós temos que “pagar” 
pelo que fizemos. A fala dos presos sobre os juízes (as) exigia uma mudança 
na entonação da voz: aceitavam humildemente, temerosamente e solenemente 
a “autoridade” e sua legalidade. 
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As críticas que faziam à punição se dirigiam à polícia, ao sistema 
carcerário ou à falta de habilidade dos advogados; isto é, não criticavam o 
poder julgador que determinou as punições, mas sim os “entornos” da 
atividade judicante. No imaginário dos presos, o juiz (a) se mantinha ausente 
das consequências que a aplicação da lei pudesse causar. 

Foi possível perceber que a relação dos presos com os juízes (as) se 
solidificava na recriação e manutenção do medo da punição, na aceitação sem 
questionamento da autoridade legal, na visão de que os juízes (as) eram 
somente aplicadores da lei e, ao mesmo tempo, em silêncio, na continuidade 
dos delitos. 

Esses dados me causavam um certo embaraço: por um lado, 
reafirmavam a autoridade e legalidade dos juízes(as) na atitude discursiva e, 
por outro, negavam suas diretrizes legais e “riam” dos “conselhos” de 
comportamento ideal ao continuarem no “mundo do crime”. 

Autoridade e território 

O objetivo deste contexto anterior à pesquisa é revelar alguns 
elementos a priori que salientam e questionam a presença do autor no campo 
de pesquisa, pois a entrada no campo foi modelada por imagens de reverência 
e resistência. 

Através das imagens da relação entre juízes (as) e presos procuro 
analisar a administração da justiça: me interessa ver como se efetiva a 
autoridade dos juízes – que eu via entre os presos – no espaço cotidiano dos 
fóruns. 

Minha iniciação na pesquisa, como disse, ainda carrega certo 
estranhamento, e é pensando nesse estranhamento que o ensaio descreve 
algumas situações de maneira impressionista. Relato confusas impressões e 
sentimentos sobre a entrada no campo e, através destas, procuro matizar 
algumas formas de autoridade incorporadas no território do fórum. 

NO ELEVADOR. Subiu comigo um casal jovem e suas duas filhas – não 
tinham mais que 23 anos e as crianças entre 2 e 3 anos. O rapaz tinha os 
dentes da frente estragados e a moça não tinha alguns. Vestiam “roupas de 
domingo”. Pediram para a ascensorista deixá-los no Ministério Público, no 3° 
andar. O elevador parou no 2° andar e eles desceram. A ascensorista não 
disse nada, fechou a porta e me levou para o 4° andar. 
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Cheguei ao 4° andar. Precisava falar com uma pessoa da 
administração antes de falar com o juiz diretor do Fórum de Jundiaí que, 
como disse, tem nove juízes. Em princípio – pelo formalismo da lei – não 
seria necessário nem falar com o diretor do fórum antes de falar com cada 
juiz, pois cada juiz é autônomo e não é submetido a hierarquia. O juiz 
diretor – ou instâncias superiores da magistratura – não pode pedir ou 
exigir que os outros juízes respondam um questionário, deem entrevistas 
ou tenham determinadas atitudes. Saí do formalismo da lei para entrar no 
formalismo das relações institucionais: fiquei esperando a funcionária-
chefe do cartório chegar antes de falar com o juiz diretor.  

NA COMARCA DE INDAIATUBA. Na porta de entrada para as salas 
dos juízes (as) estava escrito: “Não entre sem ser anunciado”. Falei com o 
atendente, ele entrou e me chamou: me anunciou. Fui atendido por um 
juiz substituto, no seu último dia naquela vara. Ele disse que o fórum não 
era território sagrado e, portanto, não via problema em se fazer a pesquisa. 
Ele me chamou de “senhor” o tempo todo e, como era minha primeira vez 
frente a um juiz, houve momentos que o chamei de “você”. Fiquei 
constrangido com meu esforço, fiquei tenso, tentando não “tropeçar” no 
você. Ele disse: o juiz diretor do fórum é o juiz designado pelo Tribunal 
de Justiça e é quem cuida dos problemas administrativos do fórum: seria 
melhor falar com ele. 

Voltei para a mesa do atendente, que ficou irritado por eu não lhe ter 
explicado direito. Mas, se eu disse que era uma pesquisa no fórum, por que 
me encaminhou ao juiz substituto ao invés do juiz administrativo? Fiquei 
esperando ser anunciado; enquanto isso: “Doutor, quem são seus clientes? 
Nem eles não sabem!”. O atendente falou a um advogado se dirigindo a um 
casal. Vi um advogado saindo de uma sala e o casal – sem graça, 
constrangido, repreendido – vindo ao seu encontro, acompanhando o 
atendente imponente. 

NO 4° ANDAR. Enquanto esperava a funcionária-chefe chegar, uma 
placa: “Sala privativa para juízes e promotores”. Passou um homem de terno e 
gravata, não entrou na sala privativa e logo desceu as escadas. Achei que fosse 
um dos juízes do fórum. Assim que desceu, uma funcionária me perguntou se o 
juiz tinha entrado na sala privativa. Não sei o que ela fez ou deixou de fazer, sei 
da sua expressão de medo e de alívio quando disse que não. 
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AINDA NO 4º ANDAR. Depois de 15 ou 20 minutos chegou o casal do 
elevador com as crianças nos colos, “bufando” pela escada, com as roupas 
um pouco desalinhadas: 

– Eu quero ir no 3° andar, no Ministério Público, ele disse. 

– Aqui é o 4° andar, eu disse. Desceram a escada... 

Fiquei uma hora esperando a funcionária chefe “me autorizar” a falar 
com o juiz diretor. Desci para o 2° andar. Ele estava em audiência e o 
funcionário em frente falou: “bate na porta e entra”. Fiquei paralisado, andei 
de um lado para outro, não consegui bater na porta – era audiência em 
segredo de justiça, ou seja, não era audiência pública e por isso as portas 
estavam fechadas. Fiquei esperando duas horas até a porta se abrir e, 
“humildemente”, pedir para o juiz responder o questionário1. 

Conversando com Tania Fontolan – que faz pesquisa no Judiciário e já 
trabalhou em fórum – ela disse: 

– Os funcionários têm muito medo dos juízes, afinal ele pode mandar 
prender qualquer um a qualquer hora, desde “desacato à autoridade” até... 
Dependendo do juiz isso é mais ou menos forte. Você fez bem em falar antes 
com o juiz diretor, não tem hierarquia, mas... Mesmo em audiências públicas, 
onde formalmente ele não pode te impedir de assistir ou de ler o processo, é 
sempre bom você pedir autorização “com certa humildade”... Você nunca 
pode dizer que ele é somente um funcionário público... 

A ascensorista não indica o caminho, mas cria desvios, atalhos e 
tropeços: 2°, 3° andar, onde é o lugar? Deve ter havido outros desvios – além 
da ascensorista – que fizeram o casal se perder dentro do prédio, chegar ao 4° 
e descer novamente ao 3° andar. 

O funcionário-atendente imbuído de autoridade autoritária seleciona o 
meu caminho, quer me desviar, me levar para alguém que está fora do lugar; 
ao mesmo tempo repreende, coloca no lugar o público que se desvia. 

O funcionário, a funcionária-chefe e a ascensorista expressam um 
poder de autoridade que se aplica facilmente aos que procuram os fóruns. 

                                                 
1 Questionário produzido pelo Idesp e aplicado em 570 juízes de cinco estados da federação. 
Sobre os resultados deste survey ver M. Tereza Sadek A crise do Judiciário vista pelos 
juízes, nesta obra. 
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Apesar de não terem poder de decisão – como os funcionários graduados – 
eles se apropriam da “aura de autoridade” que a instituição representa. 

Esta “aura de autoridade” só é possível por estar dentro de um 
determinado tipo de território. Segundo Guattari, “os territórios estariam 
ligados a uma ordem de subjetivação individual e coletiva... funcionam em 
uma relação intrínseca com a subjetividade que os delimita” (1985:110). Os 
espaços físicos são preenchidos por determinados tipos de subjetividade 
social; isto é, é esperada e aceita tanto a postura imponente do atendente 
quanto é esperada e imposta a humildade dos que procuram o fórum. 

Como disse antes, minha atitude perante os juízes vinha em parte do 
meu aprendizado com os presos: postura passiva, inferiorizada, à espera de 
repreensão. Essa postura se refletia na seguinte situação: no começo da 
pesquisa me apresentava “humildemente” como pesquisador do Idesp – eles 
provavelmente pensavam que eu era um pesquisador tipo IBGE, que recebe 
por pesquisa respondida, sem necessidade de qualificação. Mudei a tática, 
comecei a me apresentar como sociólogo, com mestrado, fazendo doutorado. 
Mudou o tratamento, apesar de não estar de terno e gravata. Ao contrário do 
desdém, passei a ser respeitado e ouvido. Ou seja, me colocando como quase 
doutor – no meio de tantos doutores – poderia me relacionar de modo mais 
próximo, me tornava mais igual e deixava de ser qualquer um: ascendia como 
classe social e intelectual. Quando se muda o referencial de apresentação, 
muda o tratamento, o acesso é facilitado. Assim, como sociólogo graduado, 
deixei de andar perdido de um andar para outro. 

O estranhamento é um instrumento analítico importante quando nos 
defrontamos com um território desconhecido. Permite ver um contexto onde 
as pessoas devem ter clareza dos comportamentos apropriados e o lugar que 
ocupam na hierarquia social. Ao mesmo tempo, é necessário não isolar essas 
características como se fossem singulares do aparelho de justiça, pois 
podemos encontrá-las em outras instituições. Por exemplo: na Universidade, 
o poder de professores e orientadores e o séquito quase reverencial de alunos; 
entre os presos, as classificações hierárquicas construídas entre os que têm 
mais dinheiro, mais experiência no crime, mais ou menos violência, mais ou 
menos “perverso”. 

Mas, o que diferencia o território do fórum é a representação e o 
exercício do temor que os funcionários graduados detêm enquanto autoridades 
legais. Essa autoridade se cristaliza na função e poder de decidir sobre a vida 
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das pessoas e de mandar prender. A ameaça da prisão é o determinante na 
construção dessa autoridade. Ela não se restringe à penalidade que um réu pode 
receber num processo criminal, mas se amplia no sentido de que determinadas 
atitudes podem vir a ser interpretadas como desacato à autoridade, desrespeito 
ou falta de compostura na frente do juiz (a) ou promotor (a). Esta ameaça é 
determinante na relação entre os personagens que frequentam e participam do 
território do fórum e se torna mais intensa quanto menos se conhece os limites 
do poder dos juízes (as) e promotores (as). 

O olhar 

Durante a pesquisa acompanhei alguns processos penais2 onde o 
objetivo era analisar, além dos procedimentos formais e legais, as regras 
informais e extralegais que poderiam estar presentes nas audiências. A minha 
atenção se detinha no ambiente e, principalmente, nas atitudes e na postura 
que os juízes (as) tinham nas salas de audiência, seus comentários sobre 
determinados processos e a visão sobre os réus. 

Em todas as salas de audiência os juízes (as) ficam sobre um tablado. 
O olhar de cima abrange os promotores (as), advogados (as), escrivães, 
testemunhas e réus que olham de baixo para cima. O juiz (a) é o centro e 
destaque da cena que se desenrola nesse espaço. Tudo é codificado por ele. 
Ele inicia a sessão, dirige os trabalhos, e tudo que é dito, é em direção a e 
para ele. Numa audiência, se o promotor ou o advogado querem fazer alguma 
pergunta ao réu ou testemunha, é ao juiz (a) que a dirigem, e, em seguida – se 
ele a aprovar – eles repetirão a pergunta para a testemunha ou réu. O juiz (a) 
codifica e recodifica as palavras, que só irão para o papel – para o processo – 

                                                 
2 Para que um determinado ato delituoso tenha o formato de um processo penal ele precisa 
de um longo caminho. Ocorrido um crime, a Polícia Civil abre um inquérito (dirigido por um 
delegado com formação em Direito) para investigar como se deram os fatos: recolhe provas, 
ouve testemunhas e “indicia” determinado indivíduo. Concluído o inquérito, a Polícia envia 
para o promotor. O promotor pode requerer “novas diligências” (novas investigações), 
“arquivamento” ou “oferecer denúncia”. Se oferecer denúncia e o juiz aceitar, o 
procedimento passa a ser denominado “processo judicial”. O indivíduo que era indiciado no 
inquérito policial torna-se “réu” e é acusado de determinado crime. Ele será chamado para 
ser interrogado pelo juiz, deverá estar acompanhado de um advogado (dativo ou constituído), 
serão ouvidas as testemunhas de acusação e defesa. A promotoria e a defesa farão os debates 
e, finalmente, o juiz sentenciará. O réu poderá ser julgado “à revelia” se estiver ausente. 
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pela palavra dele, que as dita para o escrivão de sala. Nada existe, no 
processo, sem a mediação do juiz. 

A disposição espacial procura representar a posição de mediação que o 
juiz (a) deve ter no encaminhamento dos processos. Bourdieu analisa o 
princípio que faz do juiz (a) o “terceiro mediador” nos conflitos: “o essencial 
está na ideia de mediação (e não de arbitragem) e no que ela implica, quer 
dizer, a perda da relação de apropriação direta e imediata da sua própria 
causa: perante o pleiteante ergue-se um poder transcendente, irredutível à 
defrontação das visões do mundo privadas” (1989: 229). 

Fernando Ruivo afirma que essa “terceira parte”, “cuja função seria 
resolver a dúvida através de uma decisão”, é “sempre portador (a) de uma 
referência a algo de externo ao conflito. É, seja qual for a maneira como é 
concebido esse elemento externo, ele é sempre configurado como autoridade” 
(1989: 67-68). 

Através destes autores podemos afirmar que a função de julgar sempre 
pressupõe alguém externo ao conflito e que esse sinal de exterioridade vem 
acompanhado de autoridade. O tablado que se eleva reafirma a posição dos 
juízes (as) na mediação dos conflitos e valoriza a autoridade despojada de 
interesse privado. Essa autoridade e mediação fundamentam uma posição de 
objetividade, imparcialidade e neutralidade na resolução dos conflitos e na 
aplicação das sanções. 

Faria afirma que ao “Direito positivo interessa apenas o 
estabelecimento das sanções como consequência do descumprimento das 
normas” (1989: 98-100). Nesse sentido, os juízes (as) se dizem presos 
somente à aplicação das leis. Ou seja, o que importa para os juízes (as) são os 
procedimentos técnicos e racionais que permitem uma posição objetiva, 
neutra e imparcial, que por sua vez os habilita a determinar quais sanções 
devem ser aplicadas ao descumprimento das normas estabelecidas no código 
penal. Segundo um juiz entrevistado, “a aplicação da lei se dá em caráter 
técnico, eu sou um mero executor dos códigos que estão aí, eu somente 
aplico” 3. Assim, mediação e autoridade são teoricamente definidas por uma 
técnica que se pretende objetiva, imparcial e neutra. 

                                                 
3 Para uma crítica formal do formalismo do Direito positivo, ver Faria (1989; 1988; 1992). 
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Podemos dizer que estes pressupostos teóricos permitem a formação de 
uma “identidade profissional” que, segundo Faria, se define nos seguintes 
termos: “no exercício de suas funções judicantes, a magistratura forjou, a 
partir do Estado liberal, uma cultura própria que, resultante da dogmatização 
de princípios como os da imparcialidade política, da neutralidade axiológica e 
da independência pessoal, propiciou ao Judiciário uma forma particular de 
autoconhecimento, baseada num intrincado conjunto de categorias e 
conceitos que o definem como um poder técnico e reativo” (1993: 36). 

É um poder técnico porque pretende ser apenas aplicador de normas 
estabelecidas, e é reativo porque precisa ser provocado para que possa se 
efetivar; ou seja, se a promotoria não denunciar, não pode haver processo. 

Através de algumas audiências poderemos questionar como esse poder 
técnico e reativo se estabelece e, ao mesmo tempo, mostraremos como a 
neutralidade e imparcialidade teóricas estão permeadas por outras variáveis 
encontradas nas práticas dos juízes (as) que não se limitam à “fria” aplicação 
de uma técnica objetiva. 

Audiência I 

Réu acusado de direção perigosa (foi pego dando “cavalo de pau”). 
Troca de olhares penetrantes: juiz com olhar inquisidor e intenso e o réu, que 
mantinha seus olhos nos olhos do juiz, desviou, abaixou o olhar e a cabeça; 
era perigoso manter o olhar naquela direção. 

Esta situação do olhar inquisidor e penetrante lembra o olho de poder 
de Foucault (1986). Olhar panóptico que disciplina os corpos e que tudo 
vigia, mesmo quando não está olhando. Olhar penetrante que não permite 
igualdade, não nos deixa manter o olhar. Sua presença ameaça e nos faz 
desviar como em um reflexo condicionado. A profundidade do olhar procura 
a transparência da verdade e, como numa impossibilidade de escapar da 
confusão, fugimos, pois corremos o risco de nos revelar. 

Audiência II 

Réu acusado de tentativa de homicídio. A vítima pediu emprestado o 
revólver para ir à casa da namorada: era noite, bairro perigoso. O réu não quis 
emprestar, a vítima pegou a arma sem o réu saber e depois devolveu a arma 
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no lugar. No dia seguinte, e por causa disso, o réu pegou a arma e deu dois 
tiros na vítima que ficou internada sete dias no hospital. 

O advogado de defesa quis perguntar: do lugar onde estava o réu, ele 
poderia ter alvejado mortalmente a vítima4? O juiz não concordou e 
fundamentou sua recusa dizendo que esse tipo de pergunta deve ser feita a 
um perito e não a um leigo. Depois da audiência me explicou: “eu não posso 
fazer esse tipo de questão, a testemunha tem que responder ao que ela 
testemunhou, ao que viu no momento do ato criminoso, não uma mera 
opinião. Como disse antes, o que importa para o juiz são os procedimentos 
técnicos ... a aplicação da lei se dá em caráter técnico, ele é um mero 
executor”. 

O importante é salientar o conflito entre técnica de julgamento do 
“momento do ato criminoso” e antecedentes de comportamento dos 
envolvidos no conflito. No começo da audiência com a vítima, ele perguntou: 

– Há quanto tempo você namorava a garota? 
– Dois meses. 
– Você ainda namora? 
– Sim senhor. 

Qual a importância – para os procedimentos técnicos – se a relação 
amorosa da vítima é estável ou não? 

Nesta audiência, como em todas as outras que assisti, este juiz sempre 
começava a sessão perguntando às testemunhas: Tal pessoa é trabalhadora? E 
honesta? As respostas, é lógico, sempre eram afirmativas5. 

Se o que importa é julgar o ato, e a testemunha tem que falar sobre o 
ato, por que essas questões sobre a privacidade da vítima nas audiências? 

Terminada a audiência, comentamos sobre a “bobagem” que o réu fez. 
Por “besteira” ele foi preso e comprometeu sua vida. O juiz falou alguma 

                                                 
4 O advogado de defesa estava querendo desqualificar a acusação de “tentativa de 
homicídio”. Se a testemunha afirmasse que, do lugar do réu, seria fácil matar a vítima, 
poderia ser mudada a acusação: em vez de tentativa de homicídio poderia ser, por exemplo, 
“agressão”. 
5 Ver Paixão (1992), a “lógica em uso” da atividade policial e a importância de ter mãos com 
calos em “blitz” policiais. Os estigmas do trabalho marcados no corpo são uma forma de 
abrandar o julgamento policial. 
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coisa como: “Era trabalhador, levava sua vida, agora pega cadeia, fica com 
ficha... por uma bobagem ... o cara é lóccio”. 

– Como? Não entendi, falei. 
– Lóccio, não é assim que eles falam... os nordestinos ... 

Não entendi muito o que o juiz disse, ou quis dizer. Não sei se o réu é 
nordestino. O que interessa é a associação feita entre violência desnecessária 
e nordestinos. Por que ele associou violência com o Nordeste? 

Entramos no que Adorno (1990) fala sobre os preconceitos na esfera 
jurídica, e que Brant (1986) descreve como senso-comum; ou seja, quem está 
na cadeia são migrantes nordestinos6. Caldeira mostra que “their 
characterization (pela população de um bairro de classe média de São Paulo) 
is made in the most derogatory of tenns: they are ignorant, lazy, dirty, 
promiscuous, immoral: in a word, they are criminais” (1992: 14). 

Parece que a fidelidade conjugal é importante para o juiz delimitar a 
moralidade da vítima que, em princípio, não seria o alvo do julgamento. 
Perguntar se o réu é trabalhador parece ser um modo de reafirmar o valor do 
trabalho para os pobres – testemunhas, vítimas e réus – e desvincular ou não 
o réu da criminalidade. Ou seja, era trabalhador, mas cometeu um crime ou, 
ao contrário, não era trabalhador e a vida pregressa já era de crimes. Um 
modo de delimitar e separar o infrator ocasional do delinquente – foi somente 
um ato ou toda vida já era de crimes (ver Foucault, op. cit.). Enfim, a 
associação com os nordestinos nos leva a pensar em regras predeterminadas 
de comportamentos e de tipos de pessoas que, apesar de nem sempre 
entrarem nos autos processuais, fazem parte do espectro analítico que o juiz 
usa para avaliar os atos. 

Correa (1983) e Ardaillon & Debert (1987) mostram, nos crimes 
contra as mulheres, como o comportamento da vítima – boa moça ou “puta” 
– pode ser usado, respectivamente, para a condenação ou absolvição do réu. 
Segundo Ardaillon & Debert, é em função do comportamento social da 

                                                 
6 Ver Adorno (1990) sobre os preconceitos de advogados, promotores e juízes sobre causas 
de crimes e o perfil da população que está nas cadeias. Ele sintetiza alguns deles: a teoria 
MIB (o que causa o crime é miséria, ignorância e bebida), dos 3 P’s (quem vai para a cadeia 
é pobre, prostituta e preto) e os presos são, na sua maioria, migrantes nordestinos. Brant 
(1986) na pesquisa sobre o perfil da população prisional no Estado de São Paulo, mostra que 
o número de migrantes é mínimo no conjunto da população carcerária. 
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vítima e do acusado que os crimes serão julgados, ou seja, “é a partir do 
ajustamento de cada um dos envolvidos ao papel socialmente atribuído aos 
cônjuges que se julga a responsabilidade no crime” (1987: 86). 

Essa audiência mostra como a técnica que procura ser objetiva e 
racional está permeada por outros fatores que, apesar de não serem 
legalmente formalizados, entram no cotidiano do espectro que juízes (as) 
usam para formar seus convencimentos sobre atos delituosos. Vemos uma 
situação onde a técnica de julgamento não se restringe aos atos, pois se 
confunde com modelos estereotipados de comportamento. 

Audiência III 

Quando entram as testemunhas – em todas as audiências – o juiz 
exorta dizendo que elas têm o compromisso legal de dizer a verdade, caso 
contrário, serão processadas criminalmente. As testemunhas de defesa tentam 
defender os acusados, às vezes, nessa tentativa, acabam se atrapalhando e 
contradizendo um ao outro. 

Entraram três homens – um de cada vez – para testemunhar em defesa 
do chefe de serviço. Na tentativa de ajudar – não combinaram direito o que 
iam falar – fizeram depoimentos contraditórios. O juiz faz perguntas para 
confundir as testemunhas e tentar descobrir se estão mentindo. Nesse caso 
estava fácil descobrir as mentiras. O juiz o repreendeu, repetindo: 

O senhor não pode mentir aqui, eu vou abrir um processo contra o 
senhor por isso... 

– Não senhor, eu não estou mentindo... 

Era lógico que estavam e, apesar do juiz mostrar a mentira, exortar e 
ameaçar várias vezes, as testemunhas continuaram a mentir. 

Disseram depois da audiência – o juiz: no curso do processo podem se 
retratar, caso contrário, serão processados; a promotora: as testemunhas 
podem pegar uma pena muito maior, por mentir em juízo, do que o réu que, 
nesse processo, estão tentando defender; o escrivão de sala: o que mais dá 
aqui é 242 (número do código penal por falso testemunho). 
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Audiência IV 

Entrou um homem pobre7 na sala de audiência. O juiz tinha recebido 
uma “carta precatória” 8 condenando um réu por “falso testemunho”: 

Você sabe por que você está aqui? 

– Sei, sim senhor. 

– O senhor foi condenado por ter mentido em juízo. 

– Sabe o que foi... 

– Não quero saber; o senhor já foi julgado e condenado por isso. 

O juiz dá uma condenação em substituição à pena de prisão: ir ao 
fórum todo mês. Falso testemunho é um crime relativamente leve e a 
punição deste réu será a apresentação mensal de uma carteirinha – feita 
pelo cartório – onde o juiz assinará a sua presença durante dois anos. 

O juiz fala que o réu está cheirando a pinga, o réu nega. O juiz insiste e 
diz para ele “andar na linha”, para parar de beber e se comportar senão pode 
mandar prendê-lo. Explica que a presença no fórum é em substituição à 
prisão e que a qualquer momento, se mudar de ideia, pode mandar prendê-lo. 
Repete: “o senhor ande na linha...” 

O olhar do réu, saindo de cabeça baixa, cheirando a pinga, usando 
roupas simples, sapatos empoeirados e com feições de nordestino, atravessou 
o meu olhar de observador. Difícil de descrever: olhou de esgueio, matreiro, 
com um sorriso no canto do lábio, piscou... 

Pensei o seu pensamento: “Essa eu tiro de letra...” 

Falei acima do olhar do juiz como um olho do poder que desvia o 
olhar, exorta, penetra e vigia. Olhos nos olhos com o infrator de trânsito, 

                                                 
7 Homens ou mulheres pobres respondendo processos são praticamente um pleonasmo. 
Segundo o oficial maior do cartório de Monte Mor, cerca de 90% dos casos precisam de 
advogados dativos. Sobre pobres na justiça no começo do século ver Boris Fausto (1984), 
Chalhoub (1986); pobres nos tribunais de São Paulo nos anos 80, ver Adorno (1990); sobre a 
ação da polícia na apreensão das camadas pobres ver Paixão (1982; 1983; 1987; 1990) e 
Mingardi (1992); e pobres no sistema penal Brant (1986) e Marques Jr. (1991). 
8 É uma comunicação entre cartórios de diferentes comarcas,• Uma vara manda a carta para 
o juiz de outra comarca onde se encontra determinado réu ou testemunha. Assim, o réu é 
chamado em juízo na cidade onde reside. 
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escolha das perguntas relevantes e reveladoras da personalidade e moralidade 
e ajustamento ao papel social que réus e vítimas devem cumprir. É necessário 
ver que esse olho também cria resistência (Foucault; 1990: 88-93). 

O olhar inquisidor e ameaçador fica, até certo ponto, impotente frente 
às mentiras das testemunhas que não consegue coibir. A autoridade que 
procura modelar o comportamento, que ameaça de prisão, que se impõe 
solenemente, é desconsiderada quando as pessoas saem do seu campo de 
visão. Tanto o réu da 4a audiência que saiu de cabeça baixa, quanto os presos 
com postura reverencial – discurso impostado e reafirmador da legalidade –, 
dissolvem essa autoridade assim que deixam o discurso ou saem da presença 
dos juízes (as). 

Mas o réu da 4ª audiência sabe que só poderia olhar para mim – 
sentado de lado na sala de audiência. Ele nunca olharia dessa maneira para o 
juiz: seria uma direção perigosa, um atentado à autoridade do juiz que, 
sofrendo esse desacato, o prenderia. 

Tribunal do júri I 

Durante o julgamento, o réu levantou a cabeça e começou a olhar para 
a promotora, para os móveis, para o público. Ficou pouco tempo nesta 
posição. O advogado, que estava atrás, empurrou sua cabeça: devia olhar para 
o chão. Em todas as audiências e julgamentos que assisti essa era a postura 
corporal obrigatória dos réus – as mãos, presas pelas algemas, ficam nas 
costas: não há como ter outra postura. O olhar para o chão deve demonstrar 
humildade, arrependimento, submissão à promotoria, ao magistrado e à lei 
que representam. 

Tribunal do júri II 

As testemunhas não precisam ter a mesma postura que os réus, ao 
contrário, é necessário um olhar altivo, prenhe de conhecimento dos fatos 
ocorridos, mesmo que sejam falsos. 

Uma testemunha de defesa mentiu “descaradamente” no tribunal. O 
que mobilizou a ira da juíza e da promotora não foi a mentira, foi a postura 
corporal. Ficou sentado na frente delas desleixadamente, bocejando. A juíza o 
advertiu e a promotora esbravejou pedindo a sua prisão por mentir em juízo. 
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O rapaz foi preso e quando chegou na delegacia descobriram que ele já estava 
sendo procurado, o delegado agradeceu ... 

Essa testemunha, ao contrário do réu da 4a audiência e dos presos, não 
soube lidar com os limites da autoridade. O seu “erro” não foi a mentira, mas 
o menosprezo pelas autoridades e pela cena de verdade ritual que se constrói 
no tribunal. Foi punido imediatamente por ter “rido” da autoridade e da 
solenidade que o território exigia. 

Audiência V 
“Hoje é dia de choradeira de preso!”, disse a juíza antes de começar as 

audiências. 

l° PRESO: faltam 9 anos e 10 meses para acabar a sua pena. Teve sua 
prisão regredida, do regime aberto para o fechado, por ter brigado com 
funcionário da cadeia que o acusava de ter ingerido bebida alcoólica quando 
saiu para trabalhar. Nega que tenha bebido. 

2° PRESO: trabalhava numa indústria da prefeitura quando estava em 
regime aberto, foi para o fechado, para a “tranca”, por ter bebido. O preso 
assume que bebeu. Diz o processo: “Por causa da bebida foi apenado com 20 
dias de isolamento celular (solitária). Em razão do mesmo fato, foi transferido 
para o regime fechado, encontrando-se preso na... há 2 anos e 9 meses”. Ele 
já cumpriu 6 anos e 1 mês de uma pena de 7 anos e 4 meses. 

Este preso mandou uma carta em 09/07/93, para a Vara de Execuções 
Criminais, expondo sua situação. Essa mandou uma carta precatória para este 
fórum e essa audiência se deu em 17/09/93; agora o processo voltará para a 
Vara de Execuções de São Paulo. Perguntei à juíza se ela tem ideia de quando 
o caso dele será resolvido: 

– Você precisa ver... A carta precatória vai ter que voltar para lá, entrar 
no expediente. Lá tem salas e mais salas cheias de processos. Falou sobre o 
caso: Caso grave, sem advogado, ele que fez o pedido... Abuso de autoridade 
do diretor do presídio, não houve nem sindicância. Não tem advogado que 
poderia acompanhar. 

Para pensarmos sobre a situação legal destes dois presos é necessário 
ver como Fry e Carrara (1986) analisam a atual Lei de Execução Penal. Até 
1940, data da reforma do código penal, a lei tinha o “sistema do duplo 
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binário”, este sistema comportava “dois tipos de reações penais [...] a pena, 
de caráter expiatório, medida segundo o grau de culpa do sujeito e a 
gravidade do seu ato [...] e a medida de segurança que se fundava 
principalmente na avaliação do grau de periculosidade do acusado” que, “ao 
contrário da pena, não teria limites marcados, tendo forma e duração 
variáveis”. 

No novo Código, a pena incorpora alguns princípios da antiga medida 
de segurança. No caso da pena restritiva de liberdade, de pena prisão, foram 
criados três tipos de regime prisional: o regime fechado, o semiaberto e o 
aberto. “O que interessa é o fato de que os três regimes estão agora ligados 
pelo caráter progressivo/regressivo da execução penal. Isso quer dizer que o 
condenado poderá passar de um regime a outro, em ambos os sentidos, 
mediante uma avaliação individualizada do seu ‘mérito’ (CEP art. 112)”. 

Os autores levantam dois problemas centrais. Em primeiro lugar, não 
existem meios técnicos capazes de avaliar a periculosidade dos indivíduos e, 
em segundo lugar, “a estrutura de dominação e de força que existe nas prisões 
e penitenciárias não opera uma oposição simples entre ‘detentores’ e 
‘detentos’, entre ‘guardas’ e ‘presos’, ou seja, as avaliações sobre os 
indivíduos são permeadas por relações de poder que se abstraem de qualquer 
técnica possível (op. cit.; pp. 49-53; sublinhado pelos autores). 

Tanto no caso do primeiro preso, que não assume ter bebido, como no 
do segundo, que apesar de assumir, acredita ser uma situação injusta, pois o 
seu tempo de punição – de regressão da pena – não condiz com o ato, 
podemos ver que a Lei de Execução Penal facilita a arbitrariedade do sistema 
carcerário. 

O preso que já estava trabalhando volta para a “tranca” e, apesar de ter 
direito de ficar em liberdade vigiada, vai cumprir a totalidade de sua pena em 
regime fechado.9 Essa situação é ainda mais problemática por causa do 
motivo: ingestão de bebida alcoólica. 

No meu trabalho sobre o “mundo do crime” (Marques Jr., op. cit.) 
analiso a importância das drogas: além de “fazer parte” do “mundo do crime” 
elas são essenciais para a manutenção da ordem interna na cadeia. Os presos 

                                                 
9 Paixão (1985; 1987) analisa os problemas na implementação do sistema de regressão e 
progressão de penas na prisão modelo de Neves (MG). 
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dizem que a maconha – a droga mais consumida – os mantêm “calmos”. As 
administrações dos presídios não conseguem coibir o uso devido à corrupção 
de funcionários – que permitem a entrada – e, principalmente, pelo 
funcionamento interno que “sabe” que sem maconha “o bicho pega”. 

Apesar de baseada na lei, a punição se ateve ao detalhe do 
comportamento e se impôs com todo o rigor; desconsiderou-se que o preso 
estava trabalhando – paradigma de recuperação dos apenados – ou mesmo 
cumprindo outros deveres adequadamente. A importância de punir a ingestão 
de bebida 10 no universo das cadeias se deve mais a “perversidade” da 
administração do que a uma avaliação individualizada dos méritos de 
comportamento. 

A juíza falou sobre maconha e de alguns casos de indivíduos acusados 
dentro de cadeias: “O sistema é muito complexo para saber de quem é e, 
quando se acha, temos que ficar desconfiados...” 

Assim, o juiz (a) pode invalidar o que se apresenta a ele (a) dentro do 
fórum mas, até chegar a ele(a) os indivíduos já tiveram seus direitos 
suspensos; no caso apresentado, há mais de 2 anos. 

Situação semelhante ocorre nos casos em que a polícia consegue 
confissões sob tortura; invalida-se a confissão, mas não se invalida todo o 
processo de investigação que a tortura permitiu. 

Isto é possível porque, segundo uma súmula do Supremo Tribunal 
Federal, “Nenhum vício do inquérito se projeta na ação penal”. Se a polícia 
fizer uma coleta de provas através de meios ilegais, esta prova pode ir para o 
processo; ou seja, não importa como se recolhem as provas, desde que elas 
sejam convincentes. O procedimento administrativo do inquérito policial é 
inquisitivo e não contraditório, por isso a vida do acusado pode ser vasculhada 
sem que ele saiba, tendo como princípio que ele já é culpado (ver Kant de 
Lima, 1989 e 1993). Nesse momento, a pessoa não é acusada, mas indiciada. 
Quando o inquérito se transforma em processo, o acusado terá direito a 
advogado e se tornará réu, aí ele poderá ser inocentado ou condenado. 

Mesmo que os erros do inquérito sejam sanados durante o processo, é 
difícil acreditar que o material para o livre convencimento dos juízes será 
sempre legal, ainda mais com as características da nossa polícia violenta que, 
                                                 
10 Um modo fácil e comum de fazer bebida alcoólica na cadeia é deixar o arroz fermentar. 
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geralmente, usa a tortura como instrumento de trabalho de investigação (ver 
Pinheiro et al., 1991; Mingardi, 1992; Americas Watch, 1993). 

Audiência VI 

Nessa audiência, apesar de ser processo civil, veremos o problema da 
assistência jurídica gratuita; isto é, quando uma das partes (no processo civil), 
ou o réu (no processo criminal) não tem condições de constituir seu 
advogado, os juízes (as) indicam um advogado dativo. Vejamos a audiência 
de separação: 

A mulher compareceu e o marido estava ausente, ele está morando 
em Belém, no Estado do Pará. Antes de começar a audiência o juiz 
telefonou para o fórum de Belém perguntando sobre a carta precatória que 
tinha mandado, queria saber se tinham recebido, se o marido tinha sido 
intimado, enfim, qual era o seu paradeiro. Informou a mulher que, segundo 
informações do cartório de Belém, seu marido ainda não tinha sido 
intimado mas seria em breve. Mandou ela procurar o advogado dativo e 
pedir que esse propusesse uma ação alimentícia: “... se ele não fizer isso, a 
Sra. volta aqui e eu lhe indico outro advogado”. 

Nesta audiência o juiz saiu da sua função de terceiro mediador, neutro 
e imparcial, e passou a assisti-la, depois disse: “... Na maioria das vezes a 
assistência gratuita é hipossuficiente [...] Às vezes eu tenho que fazer a 
função de advogado, ele deveria estar aqui e nem veio. É a terceira vez que 
ela vem aqui e não acontece nada, vai achar que a justiça não adianta”. 

Situação similar pode ser encontrada na análise de processos criminais 
no município de São Paulo onde, segundo Adorno, verifica-se “maior 
incidência de advogados dativos do que de advogados constituídos”. Esse 
quadro implica numa “maior prevalência de sentenças condenatórias em 
processos nos quais há advogados dativos do que em processos nos quais há 
advogados constituídos, embora a diferença estatística não seja tão 
pronunciada para os casos de absolvição [...] Na maioria das vezes, um 
advogado dativo limita sua atuação à fria letra da lei e dos códigos. Pouco ou 
quase nada se esmera na defesa do réu, mal argumenta, não recorre à 
jurisprudência, não formula recursos contra a sentença de pronúncia. Ao 
contrário, a maioria dos advogados constituídos elabora defesa, reportando-se 
às testemunhas, apoiando-se na jurisprudência, reconstituindo os fatos através 
das provas” (1990:11). 
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Lógica da escusa ou problemas do entorno 

Uma questão que percorreu a minha pesquisa de mestrado desde os 
primeiros contatos com os presos foi: por que eles criticavam a polícia, o 
sistema penitenciário e os advogados, enquanto que os juízes (as), além de 
não serem criticados, ficavam envolvidos numa aura de autoridade? 

Uma das dificuldades que encontrei ao questionar as ações dos juízes é 
que eles afirmam que suas práticas se prendem somente à aplicação das leis. 
Como disse antes, este modo de entendimento da profissão permitiu a criação 
de uma “cultura própria”, definindo-os como “um poder técnico e reativo” 
(Faria, op. cit., 1993). Neste sentido, a seguinte fala de um juiz reafirma essas 
ideias: “a aplicação da lei se dá em caráter técnico, eu sou um mero executor 
dos códigos que estão aí, eu somente aplico”. 

Esta frase serve como parâmetro para finalizar este ensaio. Ela mostra 
uma característica essencial no funcionamento do Poder Judiciário: a lógica 
da escusa ou, os problemas estão no entorno.11 

Como mostra Bram (1986) e Adorno (1990), a grande maioria das 
pessoas que vão para a cadeia são das classes menos privilegiadas da 
sociedade. Quando perguntei aos juízes sobre o problema da atividade 
judicante – no direito criminal – se dirigir aos pobres, a resposta foi sempre 
uma atribuição ao outro; ou seja, esse problema não é da justiça, mas é da 
polícia que somente prende os pobres. 

Numa entrevista com dois juízes, um deles afirmou que isso não é 
um problema da justiça, mas um momento anterior, o inquérito policial. 
O outro juiz, que estava presente no momento da entrevista, disse que 
eles ficam julgando os pobres porque a polícia só prende os pobres. 

Se a polícia só prende pobre, isto é um problema que o Poder 
Executivo deve resolver. Ao mesmo tempo, se algumas investigações são 
feitas usando tortura, os juízes (as) podem desconsiderar a confissão obtida, 
mas as provas vão para o processo e determinam a sentença; ou seja, o 
problema encontrado no Executivo acaba sendo usado pelo Judiciário. 

                                                 
11 Sérgio Adorno sugeriu o termo “lógica da escusa”. Rogério Arantes, num parágrafo quase 
idêntico ao meu, falou sobre os “problemas do entorno”. 
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Se os advogados (as) dativos nem sempre cumprem dignamente seus 
papéis, este é um problema da OAB. 

Poderíamos dizer que muitas das leis que aplicam nem sempre são as 
mais adequadas para a realidade do País. Como o caso dos “presos bêbados” 
– Lei de Execução Penal – que perderam seus direitos devido à administração 
penitenciária e estavam à espera de uma decisão judiciária. Mas isto também 
não é um problema da justiça, é uma deficiência do Poder Legislativo que 
não faz leis adequadas. 

Finalmente, aplicando as leis e buscando a recuperação e 
ressocialização dos “desviantes”, os jogam nas cadeias e penitenciárias. 
Como sabemos, as cadeias e penitenciárias brasileiras são prenhes de 
problemas de violência e maus tratos; violência entre os detentos, entre 
guardas e detentos etc.12 Novamente, isto não é problema do Judiciário, é um 
problema do Executivo. 

É pensando neste contexto que falo sobre a lógica da escusa ou 
problemas do entorno. Esses conceitos permitem que o juiz (a) crie uma ilusão 
de imparcialidade e neutralidade na prática de julgamento dos casos concretos. 
Esse modo de pensar e agir foge de qualquer crítica, pois não se responsabiliza 
pelo que vem antes (inquérito policial, problema do Executivo), pelo durante 
(somente aplica as leis criadas pelo Legislativo) e pelo depois (o que vai 
acontecer aos réus é problema do sistema penitenciário, do Poder Executivo). 
A atividade judicante consegue se definir como neutra e imparcial porque não 
se responsabiliza pelos problemas à sua volta: “sou mero aplicador das leis”. 

Lógica da escusa e problemas do entorno nos permitem pensar em 
algumas características da autoridade que descrevi acima. Como disse, no 
território do fórum é criada e se mantém a “aura de autoridade” que torna os 
juízes (as) dignos de reverência e temeridade: olhar que se dirige 
inquisitorialmente ao infrator de trânsito, que avalia o comportamento social 
e não só o ato criminal e que exige dos réus e testemunhas uma postura 
corporal humilde e submissa. A autoridade se estrutura na ameaça da punição 
iminente que pode infligir. 

                                                 
12 Sobre os problemas do sistema carcerário, ver: Coelho (1987); Paixão (1985 1987); Lima 
(1991); Marques Jr. (1991). 
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Esta autoridade, limitando-se ao espectro da escusa e dos entornos, fica 
territorialmente restrita. Os presos e o réu da 4ª audiência mantêm a postura 
reverencial e temerosa frente ao juiz, mas quando saem de sua presença, 
desconsideram a sua representação moral e legal. Só resta o discurso coercitivo, 
impostado e vazio. Impostado porque tanto juízes (as) quanto réus reiteram a 
autoridade; vazio porque a prática efetiva dessa autoridade não tem 
responsabilidade, a não ser de punir. 

“É a lei, está escrito”; disse um preso certa vez. Estão escritas e 
inscritas nos corpos tanto a postura que devem ter quanto a aceitação do 
discurso vazio da legalidade. Esta inscrição é “perversa” porque é somente 
efetivação da lei sem entornos. 

Os réus aprendem a se comportar neste território de representação e de 
poder, senão – como vimos no Tribunal do Júri II – “se dão mal”. 
Ausentando-se, podem “rir” da autoridade, dos seus conselhos e voltar ao 
“mundo do crime”. 
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A EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL DO  
MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO 

Ronaldo Porto Macedo Júnior∗ 

O Ministério Público brasileiro apresenta uma série de peculiaridades 
em relação aos diversos ministérios públicos de todo o mundo. Tais 
peculiaridades se explicam pelas origens histórico-institucionais diferenciadas 
que tal instituição teve nos países ocidentais. Explica-se, ademais, pelos 
diversos modelos de engenharia institucional adotados pelos aparelhos judiciais 
destes mesmos países. Não obstante, se é possível falar numa instituição 
chamada Ministério Público que descreve uma família de instituições 
semelhantes entre si, é porque algo as une quanto à finalidade, espírito 
institucional e atribuições. Quais seriam estes traços de identidade? Afinal, o 
que é e o que faz o promotor de justiça? Por trás da resposta a esta pergunta 
aparentemente simples esconde-se a gradual evolução político- institucional de 
uma das peças mais importantes do aparelho judicial brasileiro1. 

Do ponto de vista formal, a partir dos textos legais, não seria difícil 
fazer uma exposição das diversas “tarefas” ou atribuições afetas ao promotor 
de justiça no ordenamento jurídico brasileiro2. Seria, certamente, tarefa 
trabalhosa de compilação, o que já está, por si só, a indicar algumas das 
características da atuação do Ministério Público no Direito brasileiro. 

Afinal, por que tanta falta de clareza quanto à identidade do promotor 
de justiça? No plano do senso comum, sabe-se que o promotor de justiça 
promove a persecução penal. Mas e no cível, o que faz ele? Ainda no senso 
comum, pensa-se sempre que o promotor é membro do Poder Judiciário. Tal 
pensamento, que do ponto de vista formal está incorreto, está também a 

                                                 
∗ Promotor de justiça no Estado de São Paulo, sociólogo, mestre em Filosofia pela FFCL da 
USP, professor de Sociologia Jurídica na Faculdade de Direito da Universidade São Judas 
Tadeu. 
1 Definimos aqui aparelho judicial como o conjunto de todas as instituições que, juntamente 
com o Poder Judiciário, forma um sistema de promoção e acesso à justiça, como a 
Procuradoria do Estado, a Defensoria Pública, os advogados, o Ministério Público e a polícia 
judiciária.  
2 Sobre este ponto ver Hugo Nigro Mazzilli, Manual do promotor de justiça, Ed. Saraiva, 
1987, Curadoria de Ausentes e Incapazes, Ed.APMP, pp. 15-22, A intervenção do Ministério 
Público no processo civil, de Antônio Claudio da Costa Machado, Ed. Saraiva, 1989 etc. 




