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Os desafios dos Direitos Humanos em 
tempos distorcidos: milícia, militares e 

Justiça Militar no Brasil1

Andrés del Río
André Rodrigues

1 Aproximação

A partir de 2018, a democracia e a disputa de sua memória viva ficaram 
nas cordas. Uma construção de sentidos que nunca terminou de decolar na 
democracia brasileira desde 1988. Quatro eventos que colocam os sentidos da 
democracia e sua memória no precipício. O primeiro evento, a prisão arbitrária do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (com ele, a democracia ficou no cárcere). 
O segundo, o assassinato da lutadora pela democracia e seus valores, Marielle 
Franco. O terceiro, a chacina de Salgueiro, reiterando a atuação dos militares 
no cenário desastroso das políticas de segurança pública do Rio de Janeiro com 
a intervenção federal. No quarto, os 80 disparos contra o músico Evaldo, expli-
citando a doutrina da segurança interna no governo Bolsonaro. 

Procuramos, neste capítulo, estabelecer uma análise que correlacione 
esses fatos para a composição de um quadro dos aspectos de base da corrosão 
da democracia em curso. Num primeiro momento, refletiremos a partir de dois 
conceitos, ditadura e democracia, sobre o tempo presente e os sentidos da memó-

1  Esse artigo reúne, compila e aprofunda uma série de textos publicados pelos autores entre 
2018 e 2019. O objetivo foi, a partir de diversos textos escritos no calor dos acontecimentos, 
estabelecer um panorama analítico do tempo presente e da política no Brasil atual. Texto 
base da apresentação realizada por del Río na mesa “Justiça transicional e direitos humanos 
na América Latina” do Seminário Internacional GIJAL/ALACIP-UFRGS, novembro 2018. 
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ria democrática num Brasil à beira do autoritarismo. Num segundo momento, 
analisaremos a construção de uma arquitetura jurídica, com um caso específico 
de intervenção federal, e a chegada da visão miliciana da política no poder. Um 
quadro complexo e perigoso que desafia a democracia, os direitos humanos e as 
instituições em geral do Brasil.

A possibilidade de instalar-se uma ditadura (ou autoritarismo) numa 
determinada sociedade deriva, em certa medida, da memória que essa comu-
nidade tem sobre os eventos passados. Os sentidos do passado e sua memória 
tornam-se objeto de lutas políticas e sociais. A memória não é o passado senão a 
maneira como os sujeitos constroem um sentido do passado, que se atualiza em 
seu enlace com o presente e também com um futuro desejado no ato de rememo-
rar, esquecer e silenciar (Del Río, 2017). O passado já passou, é determinado, não 
pode mudar-se. O que muda é o sentido desse passado, sujeito a reinterpretações 
ancoradas na intencionalidade e nas expectativas sobre o futuro.

Apesar dos enormes esforços dos familiares, das vítimas, das organizações e dos 
movimentos de direitos humanos, a memória sobre o passado recente ainda está em 
plena disputa. As últimas eleições no Brasil mostraram que a memória sobre a dita-
dura ainda falta ser ressignificada, reconstruída, com valores democráticos e plurais.

No contexto atual, de radicalização do conservadorismo, pareceria que as 
fronteiras entre democracia e ditadura (ou autoritarismo) foram desfazendo-se 
numa velocidade que nos tomou de surpresa. Mas longe está de ser surpresa. A 
memória da ditadura é um campo em disputa, e, da mesma forma, a democracia. 
E novos processos históricos, novas conjunturas e cenários sociais e políticos 
não podem deixar de produzir modificações nos marcos interpretativos para a 
compreensão da experiência passada e para construir expectativas. 

Nesse sentido, o percurso de 2018 mostra-nos o quanto o novo con-
texto pode incidir e ressignificar ou aprofundar certo tipo de memória coletiva. 
Por um lado, as manifestações pró-ditadura indicam a ausência de imaginação 
democrática. Por outro, fazem soar os alarmes de estarmos a passos agiganta-
dos, atravessando a fronteira da democracia e ingressando num regime que, na 
América Latina, já conhecemos e rejeitamos.

De acordo com essa distorção da realidade provocada pela emergên-
cia da onda conservadora, o conceito de ditadura no Brasil pareceria ter 
significados bons e supostamente necessários como disciplina e ordem. Já a 
noção de democracia seria um sistema que só traz problemas, aumentando 
a discórdia e a divisão social. 
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A crise das democracias contemporâneas evoca um tópico tradicional na 
história política do ocidente: a descrição do povo no poder como algo negativo. 
Assim, a partir destes dois conceitos, entenderemos o pulso da memória presente. 
E quando pensamos o contexto presente, falamos das possibilidades que temos 
de repensar a memória do passado. Como um conto de Jorge Luís Borges, a 
memória tem todos os tempos, os que existiram, os que existirão e o que estamos 
vivendo. O encontro dos tempos. No Brasil, esse encontro, na verdade, trata-se 
de um desencontro construído.

2 Luiz Inácio Lula da Silva: a democracia na prisão

Numa democracia, as eleições são necessárias, mas não suficientes. Num 
processo de exceção desde o golpe de 2016, foi-se reconfigurando a relação Esta-
do-Sociedade e os sentidos da democracia. Nesse processo, a produção industrial 
de anomalias para encarcerar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desafiou 
a inteligência, mesmo dos mais céticos. Uma escolha seletiva e não estendida a 
outros candidatos na mesma situação; um sinal da arbitrariedade institucional. 

Mesmo assim, o governo fez de conta que as instituições funcionavam 
normalmente. Foram constantemente alterando as regras do jogo segundo a 
resistência que os setores progressistas conseguiram estabelecer. A única regra 
do jogo que se manteve nesse processo foi a utilização do aparelho do Estado 
para obter um resultado aceitável para uma elite pequena e precária. E, nessa 
trajetória, os três poderes do Estado foram coniventes e participantes ativos. 
Talvez o judiciário tenha seus méritos para levar o destaque, materializado no 
Supremo Tribunal Federal e na nomeação de Sergio Moro como super-Ministro 
de Justiça e Segurança Pública.

As eleições de 2018 foram anômalas por vários motivos: pelas excepcio-
nalidades, pelas mudanças de regras, pela ausência de debate, pelas tentativas 
institucionais do tribunal eleitoral para evitar que o candidato Haddad falasse 
que era o candidato escolhido por Lula, pelas declarações militares de tutela 
e pelos símbolos que foram trazidos à sociedade. Nas eleições, a preocupação 
com a estética democrática foi a única que ficou em pé. Mas seu conteúdo tinha 
evaporado fazia tempo. Talvez, Rodrigo Maia tenha sido mais direto sobre o 
tipo de não democracia existente: “Não há espaço orçamentário para atender a 
sociedade” (Estadão Conteúdo, 2018). Óbvio, numa democracia, a sociedade não 
está no primeiro lugar de atenção.
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Uma característica presente nesse processo de reconfigurar os sentidos da 
memória da democracia foi a participação ativa do âmbito militar no cenário 
político, violentando os sentidos da Constituição. Não foram poucos os militares 
na ativa (ou reserva) que deram declarações sobre as eleições. Mas a particulari-
dade foi que se posicionaram como garantidores do processo eleitoral, mesmo 
ameaçando a democracia. 

O general Eduardo Villas Bôas, comandante do Exército, deixou claro que 
os militares não aceitavam a candidatura Lula: 

O pior cenário é termos alguém sub judice, afrontando tanto a Constituição quanto 
a Lei da Ficha Limpa, tirando a legitimidade, dificultando a estabilidade e a gover-
nabilidade do futuro governo e dividindo ainda mais a sociedade brasileira. A Lei 
da Ficha Limpa se aplica a todos (Veja, 2018). 

Em setembro desse ano, o general Hamilton Mourão, já candidato a 
vice-presidente de Bolsonaro, declarou em entrevista que, na hipótese de anar-
quia, pode haver ‘autogolpe’ do presidente com apoio das Forças Armadas (G1, 
2018). Com o resultado das eleições conhecidos por todos, o ministro-chefe do 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Sérgio Etchegoyen, indicou 
que os militares receberam com alívio a eleição de Bolsonaro (Monteiro, 2018). 

Claro, o norte já tinha sido estabelecido anteriormente; portanto, o resul-
tado não foi uma surpresa. É só lembrar o início de abril de 2018, quando o 
general de exército da reserva Luiz Gonzaga Schroeder Lessa afirmou em entre-
vista que, se o Supremo Tribunal Federal deixasse o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva solto, e permitisse que Lula se candidatasse e se elegesse presidente, 
não restaria alternativa além da intervenção militar: “Se acontecer tanta rasteira 
e mudança da lei, aí eu não tenho dúvida de que só restará o recurso à reação 
armada. Aí é dever da Força Armada restaurar a ordem. Mas não creio que che-
garemos lá” (Godoy, 2018).

Assim, a democracia perdia o voto como elemento decisivo para alcançar 
o poder e agora precisava fundamentalmente ser coincidente com os desejos de 
um setor da sociedade. Enfim, 2018 foi um longo atentado contra a democracia 
e sua memória viva, sintetizada no processo eleitoral estético e anômalo.
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3 Marielle Franco: as milícias e o assassinato dos valores democráticos

O assassinato da Marielle Franco, sem dúvidas, foi o mais lamentável 
evento do ano de 2018. Ela simbolizava o que melhor tem a democracia. Seu 
assassinato, no tempo presente, coloca-nos ante o debate sobre quais são os sen-
tidos da democracia. O que é aceitável? Em menos de 24hs do assassinato, já 
existiam nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens histórias fraudadas 
sobre Marielle e sua memória. O segundo passo do assassinato: primeiro tira-
mos o corpo, depois seus símbolos. Nesse processo, apesar da justiça ter agido 
cancelando diferentes sites e vídeos, a sociedade disputava sua memória viva 
(Nitahara, 2018). 

A partir do movimento das mulheres, o mais importante existente atual-
mente, num mar de força e afeto, foi construindo-se uma memória com valores 
democráticos sobre a Marielle. Sobre o Brasil, porque o tipo de memória a gente 
constrói, fala da memória e de nós simultaneamente. Esse movimento coletivo, 
popular, nacional, foi um sopro de democracia num país que está órfão dela.

Em pleno processo de exaltação e adoração aos símbolos da ditadura, numa 
demonstração de força, de inoperância e de conivência – nunca foi fiscalizada 
(DW Brasil, 2018) –, a intervenção federal no Rio de Janeiro exibia os resultados 
de seu acionamento: aumento de violência, morte e impunidade (Ramos, 2019), a 
impossibilidade de solucionar a morte da vereadora e dos demais corpos frios que 
as armas silenciaram. Nesse processo de aceitação da impunidade pelo respeito 
à força da disciplina, violência e masculinidade, a naturalização da construção 
de uma memória negadora foi consolidando-se. 

Talvez o evento mais simbólico e onde se encontram disputando os senti-
dos da ditadura e da democracia tenha ocorrido no Rio de Janeiro: três candidatos 
quebraram a placa que homenageava a Marielle em praça pública, exaltados pela 
violência, destruindo os sentidos da democracia (Marques, 2018). Eram candida-
tos, pessoas que precisam do outro para alcançar o poder. Os três foram eleitos. 
Dois para casas legislativas. O terceiro, Wilson Witzel, tornou-se governador 
do estado do Rio de Janeiro. 

Nesse evento, a construção de um tipo da memória foi consolidando-se. 
Existiram atos e manifestações a favor dos sentidos da democracia em homena-
gem a Marielle. Mas a memória viva da violência e o medo eclipsaram os valores 
democráticos. E o que resta da democracia está em coma.
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4 O Laboratório do Brasil: a chacina do Salgueiro, São Gonçalo. Interven-
ção Federal e Militares na Política de Segurança

O complexo de favelas do Salgueiro, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, 
já tinha sido alvo de uma megaoperação no início de novembro de 2017. Na 
ocasião, com 3.500 militares e até cerco marítimo, cinco homens foram presos 
e um menor apreendido. Alguns dias depois, 11 de novembro, um comboio de 
dois blindados do Exército e um da Polícia Civil entrou na mesma comunidade 
e terminou com sete mortos esparramados ao longo de um quilômetro de via 
(mais um faleceria posteriormente).

A chamada “operação conjunta” contou com 15 homens da Coordenadoria 
de Recursos Especiais (CORE), um corpo de elite da Polícia Civil e com o Exér-
cito que, além dos blindados, cedeu 17 soldados à ação. As duas partes negaram 
que os disparos tenham saído de suas armas. A investigação pouco iluminou o 
que aconteceu.

Um dado importante é a sanção da Lei 13.491/17, um mês antes do epi-
sódio. A chacina do Salgueiro, além de pôr em xeque a aplicação do mecanismo 
de regime de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) para operações de combate ao 
tráfico, revelou os efeitos da referida lei, que ampliou competências da Justiça 
Militar Federal. Sancionada pelo presidente Michel Temer no mês de outubro de 
2017, a legislação alterou o conceito de crime militar para abranger o homicídio 
doloso (com intenção de matar) perpetrados por militares das Forças Armadas 
contra civis. 

Com a mudança, a Polícia Civil não tem mais atribuição para dirigir inves-
tigações que envolvam soldados que matam em exercício das suas funções ou em 
determinadas situações, como no policiamento para garantia da ordem pública, 
em curso no Rio. As investigações e julgamento dos crimes – antes submetidos 
a um júri – ficaram, desde então, na esfera militar.

Em meio à intervenção federal, decretada em fevereiro de 2018, em que 
o general Braga Netto atuou também como chefe máximo da segurança pública 
do Rio, a operação no Salgueiro e os limites encontrados pela Justiça comum 
para investigá-la indicam que crimes e abusos também podem acabar não sendo 
esclarecidos e punidos. Como era de se esperar, o efeito da transferência dos casos 
de homicídios por agentes do Exército para a Justiça Militar resultou na prática 
como uma blindagem para a impunidade da brutalidade por parte dos militares: 
o processo foi arquivado em abril de 2019.
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5 Os 80 disparos: o regime da impunidade em ação

No mesmo mês do arquivamento do caso do Salgueiro, na tarde do 
domingo, 7 de abril de 2019, militares do Exército dispararam mais de 80 tiros 
contra um carro, que levava uma família, na região da Vila Militar, na zona oeste 
do Rio de Janeiro. Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas. As cinco 
pessoas que estavam no Ford Ka branco atingido iam a um chá de bebê. O músico 
Evaldo Rosa dos Santos, 46, morreu na hora; seu sogro, Sérgio Gonçalves, foi 
internado no Hospital Albert Schweitzer; sua esposa e o filho do casal, de sete 
anos, além de uma amiga da família, não foram atingidos. Um pedestre que passava 
no local ficou ferido ao tentar ajudar, falecendo dias depois (Pauluze e Nogueira, 
2019).

Segundo o delegado Leonardo Salgado, da Delegacia de Homicídios da 
Polícia Civil, não há nenhum indício de que os ocupantes do carro fossem ban-
didos ou tivessem reagido à abordagem dos militares. Agregou: “Tudo indica 
que houve o fuzilamento do veículo de uma família de bem indo para um chá de 
bebê. Uma ação totalmente desproporcional e sem justificativa” (Jornal do Bra-
sil, 2019). Segundo Salgado, havia 12 militares no momento dos disparos, e ao 
menos nove atiraram. Eles não estavam mais no local quando o delegado chegou.

Os envolvidos foram ouvidos em uma delegacia militar. Mas foi a Polícia 
Civil que realizou a perícia, porque os militares tiveram dificuldade, devido à 
revolta dos moradores que testemunharam o crime. O laudo mostra que o auto-
móvel foi atingido por mais de 80 disparos, e não havia arma com os ocupantes 
do carro. Na segunda, 8 de abril, o Exército determinou a prisão em flagrante de 
10 dos 12 militares envolvidos no assassinato (Albuquerque, 2019).

O porta-voz da Presidência da República, general Otávio Rêgo Barros, disse 
que o presidente Jair Bolsonaro confia na Justiça Militar e que os esclarecimentos 
serão dados no decorrer da investigação. “[Ele] Espera que eventos de igual similitude 
não venham a ocorrer”, disse (Jornal do Comercio, 2019). Dias depois, Bolsonaro, ao 
comentar o caso, afirmou que “o Exército não matou ninguém; o Exército é do povo” 
(G1, 2019). A natureza absurda dessa afirmação é um recurso retórico recorrente do 
presidente. Em uma linha contínua com a tortura física como método de produção 
da verdade, o bolsonarismo pratica de modo permanente a tortura dos fatos.2 Colo-

2  Ginzburg (2002) já demonstrou que a produção discursiva do real se estabelece a partir de 
um conjunto de “relações de força”. O bolsonarismo, como forma política e mentalidade pro-
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quemos lado a lado o fato de que o Exército executou com 80 tiros duas pessoas e a 
afirmação de Bolsonaro de que o “Exército não matou ninguém”.

Não se trata de mera mentira do presidente. É um esvaziamento da lingua-
gem dando lugar à força. A falta de compromisso entre o discurso e a realidade 
é expressão de que o que constitui o real é a força. Ao que tudo indica, os meca-
nismos da Justiça Militar, se agirem da mesma forma que no caso do Salgueiro, 
operação como instrumento de corroboração daquilo que Bolsonaro afirma de 
modo insólito em sua declaração, se os autores desse duplo homicídio forem 
absolvidos, a sentença “o Exército não matou ninguém” deixa de ser delírio e passa 
a ser a realidade. O discurso presidencial alimenta as práticas da Justiça Militar, 
e essa retribui dando estofo de verdade ao discurso presidencial.

Já o governador do Estado do Rio de Janeiro, o mesmo que participou, 
em palanque, da quebra da placa em homenagem à Marielle Franco, disse sobre 
o caso que não lhe cabe fazer juízo de valor: 

Não sou juiz da causa. Não estava no local. Não era a Polícia Militar. Quem tem 
que avaliar todos esses fatos é a administração militar. Não me cabe fazer juízo de 
valor e nem muito menos tecer qualquer crítica a respeito dos fatos. É preciso que 
a auditoria militar e a Justiça Militar e o Exército façam as devidas investigações 
(Jornal do Brasil, 2019). 

A fórmula retórica aqui, ainda que mais sutil que a do presidente, é basi-
camente a mesma. O governador não é o juiz da causa e nem poderia ser, já que 
abriu mão da carreira na magistratura federal para assumir a posição de chefe 

motora de uma modalidade de poder, tem como horizonte a vida nua (Agamben, 2015) e 
mobiliza o discurso como ferramenta de destruição da própria natureza discursiva do real. 
Se, na tortura física, o chacal executa um conjunto de métodos que esvazie o corpo de alma 
e faça com que as palavras do torturado (as informações e as confissões) sejam mero reflexo 
sem conteúdo discursivo, o bolsonarismo lança mão de uma metodologia na qual o discurso é 
mobilizado para torturar o tecido discursivo da realidade, até que as palavras expressem nada 
mais do que a força bruta, o biopoder. A cena emblemática de um policial colocando uma 
arma na mão de um jovem que ele havia acabado de assassinar no Morro da Providência e efe-
tuando disparos para manipular a cena do crime, produzindo indícios de que o morto havia 
atirado na direção do assassino e, assim, a morte teria sido em decorrência de uma legítima 
defesa a uma injusta agressão, talvez seja um arranjo sintético dessa operação de produção de 
uma verdade esvaziada de conteúdo discursivo.
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do Executivo estadual. O princípio da divisão dos poderes é mais velho do que 
andar para frente quando se fala em arquitetura institucional republicana.3 

Diante desse princípio, um poder atua como fiscalizador dos outros dois. 
Não haveria razão, portanto, para o governador não fazer juízo de valor sobre 
um caso que tramita na Justiça Militar. Muito pelo contrário, o poder político 
a ele investido exige que ele cobre respostas adequadas a circunstâncias absurdas 
ocorridas no território por ele governado. Ao recorrer ao falso decoro do rito 
jurídico, o governador está, na verdade, quebrando com o decoro que lhe cabe 
como governador. Ele mobiliza um verniz republicano para romper com a lógica 
republicana. O efeito final dessa operação retórica é justamente um juízo de valor: 
esse caso não possui valor nenhum para o governo estadual.

O caso dos 80 disparos trata-se do primeiro grande caso de ação trágica 
dos militares sem a proteção do regime da GLO nem legislação da intervenção 
federal no Rio de Janeiro em vigor. O caso, mesmo assim, entrou na órbita da 
Justiça Militar, aprofundando os sentidos corporativos e de impunidade e arbi-
trariedade, eficazmente estabelecidos desde a normativa de outubro de 2017 e 
a intervenção de fevereiro de 2018. 

Os quatro eventos, com símbolos e sentidos diferentes, mas complemen-
tares, constroem a imagem atual de um Brasil de exceção. Nesse sentido, obser-
varemos, a seguir, as estruturas que possibilitaram e consolidaram esse processo 
e que cultivaram o campo ideal para que os quatro eventos descritos fossem 
possíveis e potencialmente se repitam no futuro próximo demais. 

A violência e a legislação anticrime; a milícia, os militares e a Justiça Militar 
serão colocadas na mesa. 

6 Violência no Brasil: O Pacote Anticrime

É importante localizar a situação atual do Brasil no mapa mundial. Nesse 
sentido, um dado importante: o Brasil é o país que contabilizou o maior número 
de assassinatos de defensores de direitos humanos e socioambientais em 2017. Os 
dados são do relatório anual da Global Witness, contabilizando 57 assassinatos 
(Bergamo, 2018).

Segundo o Atlas da Violência, publicado em junho de 2018 pelo Ipea 
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) em parceria com o Fórum Brasileiro 

3  A referência aqui, obviamente, é ao Espírito das Leis, de Montesquieu (1748).
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de Segurança Pública, uma das principais facetas da desigualdade racial no Brasil 
é a forte concentração de homicídios na população negra. Para se ter ideia, em 
2016, a taxa de homicídios de negros foi muito superior à de não negros: 16% 
contra 40,2% (Araújo, 2019). Todo ano, 23.100 jovens negros de 15 a 29 anos 
são assassinados. São 63 por dia. Um a cada 23 minutos (Escóssia, 2016). Assim 
a violência tem cor preferencial.

Segundo dados do Monitor da Violência, parceria entre o Núcleo de Estu-
dos da Violência da Universidade de São Paulo, o Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública e o Portal G1, há uma tendência crescente de mortes com autoria de 
policiais em serviço. Em 2015, o Brasil somou 3.330 homicídios decorrentes de 
intervenção policial. Esse número passou para 4.222, em 2016; 5.225, em 2017, 
e chegou a 6.160, em 2018. Isso significa que mais de 10% das mortes violentas 
intencionais no país, em 2018, foram cometidas por policiais.

O Rio de Janeiro reúne um quarto do total desses homicídios, com 1.534 
casos. Em São Paulo, as mortes perpetradas por policiais representaram 19,5% do 
total de homicídios no estado em 2018, com 851 ocorrências, a maior proporção 
do país (G1, 2018). Rio de Janeiro e São Paulo reúnem, portanto, as forças poli-
ciais mais letais do país, respectivamente, em termos absolutos e proporcionais. 

O início do governo Witzel tem elevado ainda mais esses patamares no Rio 
de Janeiro. Os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) indicam que, nos 
primeiros 90 dias de governo, 434 pessoas foram mortas pela polícia. As polícias 
fluminenses mataram, portanto, quase cinco pessoas por dia em 2019. É o maior 
número desde 1998, ano em que se iniciou a série histórica sistematizada pelo 
ISP. No Complexo do Alemão, nesse período, foi a polícia quem mais matou, 
59% do total (Soares, 2019).

As forças policiais do Brasil são as que mais matam no mundo. De acordo 
com o levantamento de Anistia Internacional, as polícias brasileiras lideram o 
número geral de homicídios entre todas as corporações pelo planeta. Segundo 
o relatório, que conta com 220 investigações envolvendo homicídios cometidos 
por policiais no país desde 2011, a maioria dos autores dos disparos nunca foi 
punida. Um total de 183 investigações acompanhadas pela Anistia não tinham 
sido concluídas até a publicação do relatório (Araújo, 2019). Salienta-se que a 
polícia brasileira também morre em quantidades assustadoras (Braga, 2018). 
Além disso, a cada dez dias, um policial militar suicida-se em São Paulo, e os 
casos só aumentam ano a ano. É gritante a necessidade de um grupo de acom-
panhamento da saúde mental dos policiais (Dalapola, 2019). 
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Ainda no que diz respeito às mortes decorrentes de intervenção policial, 
Angra dos Reis é o lugar onde mais cresceu, com uma variação do 2.700%, de 
2 mortes em 2014 a 56 mortes em 2018. É também em Angra dos Reis que 
existe uma explosão na variação de roubos de rua, aumentando 85%, de carros 
em 239%, e de carga em 241,7%. Ou seja, como indica Ignacio Cano, o que é 
possível inferir a partir dos dados é que matar bandidos não resolve o problema 
da violência (Soares, 2019b).

Talvez um dado que seja uma boa síntese do problema: agentes do Estado 
mataram 160 pessoas em supostos confrontos em janeiro de 2019 no Rio de 
Janeiro, na estreia do governo de Wilson Witzel (PSC), que se elegeu com a pro-
messa de recrudescer a repressão ao crime. O caso de maior destaque foi o de 13 
civis mortos durante uma operação policial na comunidade do Fallet-Fogueteiro, 
na região central do Rio, no dia 08 de fevereiro. A ação ganhou declarações de 
apoio do governador (Jansen, 2019).

O ouvidor-geral da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Pedro Strozen-
berg, indicou que existem fortes indícios de fuzilamento nessa operação. Essa 
foi a maior quantidade de vítimas mortas registrada numa operação policial 
no Rio de Janeiro desde 2007. O governador elegeu-se defendendo o “abate de 
criminosos” flagrados com fuzis, inclusive usando drones.

Em relação a essa questão, é fundamental registrar um último dado rele-
vante: segundo levantamento, 29% dos moradores de comunidades têm mais 
medo dos milicianos do que dos traficantes e dos policiais, 25% têm mais medo 
do tráfico de drogas, 18% temem a polícia e 21% têm medo de todos na mesma 
proporção. Entre os moradores da Zona Sul, essa proporção é ainda maior: 38% 
dos moradores temem mais as milícias (G1, 2019).

É diante desse contexto que deve ser avaliada a proposta apresentada pelo 
ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, ao Congresso, que 
ficou conhecida como pacote anticrime. É difícil vislumbrar em que medida 
essas modificações em nossa legislação penal e criminal efetivamente produzirão 
redução da criminalidade. Não tratam, em primeiro lugar, de uma questão central 
para os problemas de criminalidade e de segurança pública: o caráter precário 
das instituições operadoras do sistema de justiça criminal. Ele legisla, com uma 
parafernália investigativa e punitivista, considerando que temos instituições do 
sistema de justiça criminal perfeitas. Temos aí, portanto, um problema de pre-
missa: não é a lei, mas os operadores do sistema de justiça criminal que deveriam 
ser enfocados por uma reforma que parte do Poder Executivo. 
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Temos polícias capazes de operar nosso aparato jurídico? Temos promo-
tores e juízes que atuam em convergência com os parâmetros da nossa legislação? 
Não há, por exemplo, uma proposta que aponte para a melhoria das condições de 
trabalho dos policiais no Brasil. Não há nada que proponha o aperfeiçoamento do 
controle externo dessas instituições. Ele propõe medidas para o endurecimento 
penal, o que geraria uma demanda maior para o sistema prisional, mas não apre-
senta uma diretriz para a estruturação desse sistema. Esse pacote, em segundo 
lugar, possui um delírio de panaceia: trata de crime organizado, de terrorismo, de 
corrupção, de crime comum, de crime do colarinho branco, como se meia dúzia 
de reparos legislativos fosse suficiente para tratar de formas de criminalidades 
tão distintas entre si e tão complexas.

O pacote anticrime de Moro propõe alterar 14 leis de dispositivos como o 
Código Penal e o Código Eleitoral e, além disso, precisa passar pelo Congresso. 
Uma pesquisa feita recentemente pelo CNT/MDA mostra que a proposta de 
Moro é bem avaliada pela população. De acordo com o levantamento, 62% apro-
vam o pacote, 18,8% reprovam e outros 19,2% não souberam ou não quiseram 
responder. 

O pacote também é visto como outra grande aposta do governo (R7, 
2019). Esses dados indicam que o caráter populista do pacote está alinhado 
com o imaginário médio a respeito desse tema. Mas existe uma forte oposição 
ao projeto de diferentes setores, como, por exemplo, pela Associação Juízes para 
a Democracia (AJD), que declarou que “rejeita veementemente” o projeto de lei 
anticrime apresentado (Vasconcelos, 2019).

Na pesquisa do CNT/MDA, o Governo Bolsonaro só tem 38,9% de ava-
liação positiva. Ele é avaliado negativamente por 19% dos brasileiros, ao passo que 
29% o consideram regular. O levantamento apontou que 13,1% dos entrevistados 
não souberam opinar (R7, 2019). Assim, Bolsonaro é o presidente que tem um 
dos menores registros históricos de aceitação nos primeiros meses no poder. 

Diante de um início de governo tumultuado, com demonstrações de frágeis 
capacidades políticas, o bolsonarismo procura as ferramentas da demagogia para 
seguir de pé. Ativa, para isso, os temas que foram centrais no palanque: o antipe-
tismo, com a insistência de seus filhos em seguirem pronunciando-se sobre Lula 
e sua prisão; o antiesquerdismo, manifestado no circo que se tornou a política 
externa sob a administração do bufão Ernesto Araújo; e o discurso repressivo 
e superficial sobre segurança pública, expresso no decreto sobre as armas e no 
pacote anticrime de Moro.
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Essa medida, como carro-chefe do Ministério da Justiça, desmonta a 
fachada reformadora do juiz incorruptível e deixa ver com nitidez o extremismo 
político e militante de Sergio Moro. O ministro não é apenas um quadro técnico 
em um governo profundamente ideológico; ele é o juiz-bolsonarista no auge 
de sua carreira. Seu pacote anticrime indica que sua atuação no Ministério da 
Justiça e Segurança Pública não se trata de qualificar e aperfeiçoar a agenda, mas 
de colocá-la a serviço da retórica bolsonarista. 

Dado o caráter inconstitucional e inaceitável de algumas medidas propos-
tas, espera-se que elas encontrem grande oposição. Se não forem aprovadas, estará 
plenamente atualizada a retórica de que os problemas de segurança pública não 
se resolvem porque a oposição segue “defendendo bandido”. De modo distinto 
da agenda da Reforma da Previdência, que gerará grande desgaste ao governo, 
pressionando sua impopularidade, no campo da segurança pública, a ineficiência 
e a brutalidade são instrumentos muito populares. Moro e seu bolsonarismo, 
infelizmente, tem mais a perder com os constrangimentos decorrentes do tema do 
caixa 2 (que, na visão do juiz, era crime grave e, na do ministro, é mera infração) 
do que com o veneno da barbárie contido em seu pacote anticrime.

7 Dois componentes do Poder Bolsonarista: o militar e o miliciano

Se, por uma parte, o pacote anticrime tem um horizonte de multiplicação 
da violência, por outra, pouco ataca causas fundamentais desse novo processo 
político brasileiro. Nesse sentido, dois componentes são fundamentais para com-
preender o bolsonarismo e as desastrosas políticas de segurança atuais.

Já na campanha eleitoral, Bolsonaro acenava para a composição de um 
governo com forte presença dos militares. A composição da chapa com o general 
da reserva Hamilton Mourão consolida a natureza militarizada do governo bol-
sonarista. Mais do que isso, representa um alinhamento com as alas das Forças 
Armadas que não se democratizaram, seguindo fiéis à forma de governar e ao 
imaginário do regime de 1964. 

Tanto Bolsonaro quanto Mourão defendem uma visão revisionista da 
ditadura militar e, sempre que têm oportunidade, demonstram sua admiração 
pelo exemplar mais acabado do autoritarismo militar e seu completo desapreço 
pela democracia e pelos direitos humanos: Brilhante Ustra. O notório torturador 
é referido constantemente pelo presidente e seu vice como um herói. Mourão 
disse em entrevista que “heróis matam”, ao se referir a Ustra. Bolsonaro, além de 
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exaltá-lo em pleno Congresso Nacional durante a votação do impeachment de 
Dilma Rousseff, falou algumas vezes em entrevistas que Ustra é sua referência, 
e que o livro escrito por ele não sai de sua cabeceira.

Nos trinta anos de democracia no Brasil, houve muitos movimentos de 
democratização das instituições públicas. Não se tratou de um processo uni-
forme, mas seria incorreto afirmar que a história política brasileira é composta 
somente por continuidades, ainda que as tendências de permanência das forças 
que reproduzem nossa ordem profundamente desigual sejam muito potentes. 
Quem esteve no poder, como o ex-Ministro da Defesa e das Relações Exteriores, 
Celso Amorim, pôde perceber a consolidação de setores militares que atuam em 
sintonia com os parâmetros democráticos (Amorim, 2012) e a emergência de 
alas, principalmente entre os militares da reserva, que operam pelo princípio da 
tutela militar do regime (Lucena, 2018). 

Esse segundo grupo é o que se alinha ao bolsonarismo na composição do 
governo atual. Além de se apresentarem na cena pública como garantidores da 
ordem – postura, aliás, muito reforçada pelo recurso, recorrente nos últimos 
anos, da aplicação do mecanismo constitucional de Garantia de Lei e Ordem, 
com intervenções militares para a operação da segurança pública –, a postura 
política desses militares é marcada pelo revisionismo acerca da ditadura de 1964, 
com a relativização das práticas de tortura e pela propagação de uma narrativa 
na qual as Forças Armadas são uma espécie de reserva moral da nação, o último 
recurso para o saneamento político do país e o último grau da ideologia contra 
a corrupção. Essa facção, que saiu derrotada no processo de redemocratização, 
isolada dentro do próprio regime durante a reabertura, ganha terreno agora. 
Com eles no poder, os porões da ditadura ingressam nos palácios.

Não há consenso acerca do peso desse grupo nas Forças Armadas. Mas há 
alguns elementos que parecem suficientes para indicar que não se trata exatamente 
de uma parcela minoritária. O próprio general Mourão, antes de ir para a reserva 
por conta da eleição, ocupava a função de Comandante Geral do Sul, segundo 
degrau da hierarquia do Exército Brasileiro. Nesse período, esteve à frente de gran-
des projetos, como é o caso do Simulador de Apoio de Fogo (SAFO). 

Sob esse projeto recaem suspeitas de que Mourão tenha operado para 
favorecer a empresa espanhola que ganhou a licitação (Rossi e Betim, 2018). O 
comandante do Exército também manifesta uma postura cada vez mais próxima 
dos porões (Betim, 2018). O que ficou muito explícito nas declarações que deu, 
com ameaças de golpe, durante o julgamento de Lula no STF. Na véspera do 
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julgamento, ele escreveu em suas redes sociais: “Asseguro à Nação que o Exército 
Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem de repúdio à 
impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à Democracia, bem como 
se mantém atento às suas missões institucionais” (Folha, 2018).

O fato é que, na esteira do golpe de estado contra Dilma Rousseuf, essas 
alas militares têm procurado cada vez mais se viabilizar como uma alternativa 
para as instabilidades políticas do país. Talvez, o próprio bolsonarismo seja mais 
um passo para a desestabilização e consequente consolidação dos militares do 
poder (Del Río e Rodrigues, 2019). 

A presença, sem precedentes no período democrático, de militares ocu-
pando o primeiro escalão do Governo Federal, comandando 21 áreas da gestão, 
com predominância de quadros do Exército (Valente, 2019), confirma essa ten-
dência a cada vez que Bolsonaro demonstra seu despreparo para ocupar as funções 
de chefe do Poder Executivo. Mourão, nesse processo, têm procurado demarcar 
sua distinção em relação a Bolsonaro, valorizando uma persona pública mais 
moderada e articulada do que o aloprado capitão (Brum, 2019).

Neste sentido, na história brasileira, o perfil político do âmbito militar teve 
custos para esse setor. É por isso que diferentes linhas preferem privilegiar outro 
tipo de visibilidade e de negociação institucional na democracia. Mas a presença 
exponencial nas últimas eleições de candidatos de origem militar, na ativa ou 
reserva, coloca novamente em pauta os limites e os equilíbrios das ambições 
políticas individuais e os objetivos institucionais desse setor na democracia. 

Ao colocar uma ambição institucional no âmbito político, torna os cus-
tos, pela visibilidade e pela demanda, mais sensíveis. Essa é a razão da força de 
destruição de qualquer narrativa que revise o papel do setor militar na última 
ditadura. A construção de uma memória de eficácia e eficiência na economia e 
da construção democrática é vital para poder entrar no âmbito político sem os 
dedos apontando as ilegalidades e arbitrariedades cometidas durante o último 
período autoritário. A memória coletiva construída do imaginário militar e seu 
papel é vital para compreender as possibilidades existentes hoje.

Outro componente estruturante do poder bolsonarista, que começa a 
delinear-se mais claramente, é a relação com as milícias. Aqui temos um ponto 
fundamental. É preciso que se investiguem essas relações para além da constatação 
de vínculos residuais que possam ser expurgados. Há fortes indicadores de uma 
relação carnal entre o bolsonarismo e as milícias. A emergência dos elos entre o 

Democracia e justica 24-06-2022.indd   265Democracia e justica 24-06-2022.indd   265 24/06/2022   18:48:1324/06/2022   18:48:13



266 Democracia e justiça na América Latina: para onde vamos?

senador Flávio Bolsonaro e milicianos do Rio de Janeiro são, possivelmente, o 
aspecto mais visível de uma relação mais profunda.

O fio pode ser puxado a partir do gabinete de Flávio Bolsonaro. O senador 
e filho do presidente tiveram em seu gabinete e em funções de campanha alguns 
ligados a milicianos. Adriano Magalhães, ex-capitão do BOPE, hoje foragido da 
justiça como suspeito de chefiar a organização miliciana que ficou conhecida 
com “escritório do crime”, foi homenageado com a Medalha Tiradentes, numa 
iniciativa proposta e conduzida por Flávio Bolsonaro. Na ocasião da homenagem, 
Adriano Magalhães estava preso por acusação de homicídio. Flávio Bolsonaro 
empregou em seu gabinete a mãe e a mulher de Adriano. 

Outro membro do “escritório do crime”, o major PM Ronald Ferreira 
também foi homenageado por Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro. A mãe de Magalhães está na lista de pessoas que fizeram depósitos na 
conta de Fabrício Queiroz, também assessor de Bolsonaro, em um esquema de 
suspeita de lavagem de dinheiro e de enriquecimento ilícito (Olliveira, 2019). 
Como na quadrilha do poema de Carlos Drummond de Andrade, Flávio amava 
Adriano, que amava Ronald, que amava Queiroz, que amava Flávio, que amava 
a mulher de Adriano e também a mãe, que amavam Flávio, que amava Ronald, 
que amava Adriano, que amava Queiroz, que depositou dinheiro na conta de 
Michelle, que amava Jair, que amava Flávio, que amava Adriano, que é suspeito 
de ser autor da morte de Marielle Franco.

O próprio presidente, quando ainda era parlamentar, acenou diversas 
vezes para os grupos de extermínio e as milícias como aliados. Chegou a afirmar 
isso no púlpito do parlamento em uma ocasião em que disse que os grupos de 
extermínio eram bem-vindos no Rio de Janeiro (Congresso em foco, 2019). Esse 
aceno, à época, parecia uma bravata de um deputado pouco proeminente do 
baixo-clero com uma agenda política irrelevante (quase 30 anos de parlamento 
com apenas dois projetos de lei aprovados). Mas com a chegada do baixo-clero ao 
poder, juntamente com os porões da ditadura, talvez também tenham emergido 
as linhas de frente da criminalidade urbana.

No Rio de Janeiro, em áreas controladas por milícias, a votação em Jair 
Bolsonaro para presidente foi expressiva. Na Baixada Fluminense, em Angra 
dos Reis e em Rio das Pedras, Bolsonaro ultrapassou 70% de votos. Mas não é 
somente do ponto de vista das relações políticas e de mercado que o bolsonarismo 
possui nexos com as milícias. Os vínculos ideológicos com essas organizações 
criminosas são também muitos consistentes.

Democracia e justica 24-06-2022.indd   266Democracia e justica 24-06-2022.indd   266 24/06/2022   18:48:1324/06/2022   18:48:13



267Os Desafios dos Direitos Humanos em tempos distorcidos

8 As Milícias: seu negócio e sua mentalidade

As milícias são organizações criminosas que possuem estreito parentesco 
com os grupos de extermínio que atuam na Baixada Fluminense desde a pri-
meira metade do século passado e que tiveram sua atuação acentuada no período 
da Ditadura Militar. O elemento definidor dessas organizações criminosas é 
a mobilização do poder de matar como elemento central de um mercado de 
bens, serviços e mercadorias políticas (para utilizar uma expressão trabalhada por 
Michel Misse (2011) em artigo fundamental para a compreensão das dinâmicas 
da criminalidade violenta no Brasil). 

O negócio central desses grupos gira em torno dos assassinatos (Rodrigues 
et Al., 2018). E, porque podem matar, eles se credenciam para a operação de 
outros mercados muito lucrativos. Outro pilar das milícias são os vínculos com 
poderes políticos, definindo sua atuação aos moldes das atividades mafiosas.4 O 
poder de matar das milícias está, em terceiro lugar, vinculado a uma narrativa 
de manutenção da ordem. Uma ideia de segurança pública na qual a ordem é 
resultado da eliminação daqueles que são definidos como elementos da desordem.

O poder das milícias ultrapassa a gestão de mercados e desemboca no 
acesso ao poder político. O controle territorial converte-se em poder político. 
Uma área dominada por milícias também se torna um nicho eleitoral, ou um 
curral eleitoral, para retomar um conceito fundamental de um precedente his-
tórico importante para que se compreendam as milícias. As áreas de milícias 
são também celeiro para a emergência de lideranças que alcançam posições para 
cargos eletivos e capital político importante para candidatos que pretendam 
beber dessa fonte de poder.

Assim como no coronelismo da República Velha, as milícias estabelecem 
uma estrutura de poder que articula as dinâmicas do controle local com a pro-
dução de lideranças nacionais. Esse nexo entre as milícias e o coronelismo precisa 
ser estudado e tornado uma agenda de pesquisas para a ciência política no Brasil. 
Assim como Victor Nunes Leal pode sistematizar o nexo entre o controle local 
dos coronéis e a política nacional, é uma tarefa para aqueles que pensam a política 
no Brasil pensarem a relação entre o exercício do poder local pelas milícias, sua 

4  Foi o relatório da CPI das Milícias da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, presidida 
pelo deputado Marcelo Freixo, e publicado em 2008, que primeiro caracterizou as milícias 
como atividade mafiosa.
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usina de produção de quadros para o Legislativo e o Executivo e o modo como 
esse poder se espraia pelas três esferas federativas. O mecanismo é o mesmo. 

O poder local garante os votos fundamentais para os poderes municipais 
e cria uma cadeia de interesses que se estende até o governo federal. No lugar 
das estruturas arcaicas de poder que vigoravam na Primeira República, as milí-
cias conseguem consolidar uma rede que se estende em nível nacional porque 
são operadoras de uma mentalidade; um discurso público. E essa mentalidade 
atende perfeitamente aos anseios das elites nacionais tradicionais e emergentes.

A mentalidade miliciana sustenta-se em um elemento central: a afir-
mação da legitimidade de matar à margem da lei como parâmetro fundamental 
da consolidação de uma ordem desigual e hierárquica. Esse é o aspecto de ampla 
envergadura das milícias, coerente com a visão de mundo das forças arcaicas que 
forjaram violentamente a sociedade brasileira. 

As milícias modernizam esse discurso. A morte dos “inimigos da ordem” 
é legítima. Mais do que isso, é legítima defesa; autoproteção. O que estamos 
chamando aqui de mentalidade miliciana gira em torno desse princípio: é legí-
timo matar em prol da constituição de uma ordem que guarda uma moralidade 
que pretende sobrepor-se ao ordenamento legal constituído nos parâmetros da 
democracia. 

O ruralista que assassina indígenas e lideranças de movimentos sociais; o 
pastor unge a violência em vista de uma ideia excludente de justiça; o homem 
branco de classe média que, num chope com amigos, afirma que bandido tem 
que morrer mesmo; o governador que diz que vai “atirar na cabecinha” dos ban-
didos; na contramão das prerrogativas legais, o candidato que quebra a placa em 
homenagem à Marielle Franco; o deputado que vota contra sua homenagem com 
a Medalha Tiradentes por divergências ideológicas; o policial que executa porque 
a Justiça solta o bandido; o comandante de batalhão que oferece sua estrutura de 
segurança como ferramenta do negócio da morte; a desembargadora que lamenta 
os curtos das balas que executariam Jean Willys no paredão; o juiz que chama 
de anjos guardiões os policiais que dispararam contra o Matemático do alto do 
helicóptero; o promotor de justiça que arquiva casos muito bem documentados 
de homicídios cometidos por policiais; o magistrado que dá mais peso à palavra do 
policial do que de uma mãe; são alguns dos personagens de grande vulto nacional 
que bebem da fonte ideológica miliciana. É ampla a adesão a essa ideologia. E 
esses personagens todos se alinham ao bolsonarismo. Podemos dizer, portanto, 
que o bolsonarismo é uma ideologia política de caráter miliciano.
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Bolsonaro, entretanto, dobrou a aposta miliciana. No rol dos sujeitos 
matáveis, estão os inimigos ideológicos, os esquerdistas. A retórica pouco sutil 
do bolsonarismo alinha como alvo da violência miliciana todos aqueles que 
se opuserem ao regime sob a acusação de “esquerdistas, marxistas-leninistas”. 
Quando o ministro da Educação chama Leonardo Boff de “marxista-leninista” 
e o manda ir para a Coreia do Norte, está colocando um alvo em suas costas. 
Dizer que ele deve sair do país é uma metáfora para “deve desaparecer”, ou seja, 
“precisa morrer”. É preciso que isso seja dito. 

Mais do que os envolvimentos de Bolsonaro com a cadeia criminosa das 
milícias, é importante frisar o seu vínculo ideológico com esses grupos. Para os 
leitores menos atentos, ressaltamos: o bolsonarismo é uma tendência política de 
natureza miliciana porque reproduz o mesmo imaginário político que sustenta 
o poder dessas organizações criminosas. Dessa forma, a mentalidade miliciana 
é o operador que organiza o pensamento político hegemônico no Brasil con-
temporâneo.

Há mais um elemento que indica um claro alinhamento do bolsonarismo 
com a lógica miliciana: a defesa do armamento da população. Ao contrário do 
que o discurso público do bolsonarismo afirma, não se trata de uma disputa só 
no campo dos valores, ou seja, do exercício do direito de autodefesa. As propos-
tas de Bolsonaro para essa agenda deflagram uma cortina de fumaça moral, mas 
apontam concretamente para o aquecimento do mercado miliciano. 

O decreto que aplica o acesso às armas, com a possibilidade de que cada 
cidadão apto possua quatro armas sem que precise prestar muita conta ao 
governo, é uma política pública que pretende reforçar o arsenal miliciano. Ao 
invés de precisarem recorrer ao mercado ilegal de armas, que tem alto custo de 
operação, as milícias poderão simplesmente estabelecer uma rede de laranjas 
para legalizar suas armas.

Um estado como o Rio de Janeiro, que possui vasta rede criminosa mili-
ciana instalada e um governador que reproduz, sem pudores, a mentalidade 
miliciana no campo da segurança pública, está na linha de frente para tornar-se 
a capital política de um regime que possui as forças milicianas como operadores. 
Ainda estão por ser investigados os vínculos criminosos entre a família Bolsonaro 
e as milícias, mas, no que se refere à sua estrutura ideológica, o bolsonarismo é 
miliciano da cabeça aos pés.
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9 Militarização da Justiça: a expansão da competência da Justiça Militar5

Nesse cenário de pacote anticrime, de multiplicação da violência e de 
omissão para atacar setores violentos e enquistados no poder, a ideologia mili-
ciana que alcançou o Poder Executivo nacional implementa uma agenda de 
política de segurança baseada na violência, na impunidade e na arbitrariedade. 
Nesse processo, com a milícia local expandindo-se, a militarização errática da 
segurança interna, a justiça entra no campo de jogo para colaborar com os sen-
tidos corporativos e de disciplina e impunidade do setor militar que retornou a 
política nacional em todos os âmbitos possíveis e inimagináveis. Pouco se sabe 
da justiça militar, mas muito se conhece da sua utilização nos casos cada vez mais 
presentes de “tragédias” em ações com participação dos militares, como o caso 
dos 80 disparos contra o músico Evaldo. 

A Constituição de 1988 apenas estabelece que à Justiça Militar “compete 
processar e julgar os crimes militares definidos em lei”. É a lei quem define o que 
são os crimes militares e, logo, o que estará sob a competência da Justiça Militar. 
Duas dessas leis são legados diretos do regime autoritário instaurado em 1964: o 
Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar (Del Río e Cesário 
Alvim Gomes, 2018).

É o primeiro que estabelece, por exemplo, que crimes cometidos por civis 
“contra as instituições militares” são considerados “crimes militares” e que, por-
tanto, estarão sob a responsabilidade da Justiça Militar (e não da Justiça comum). 
Esses vícios de origem (autoritária) da Justiça Militar jamais foram expurgados 
pela ordem democrática de 1988, seja pela via legislativa, seja pela via judicial. 
Desde 2013, há ação no Supremo Tribunal Federal questionando, por exemplo, 
a competência da Justiça Militar para julgar civis (ADP 289).

Outras ações questionam inovações legislativas que, nos últimos anos, 
ampliaram ainda mais a competência da Justiça Militar (Cesário Alvim Gomes, 
2017). Tais ações atacam, por exemplo, normas como a da Lei Complementar 
n.º 117, que, em 2004, estabeleceu expressamente que o emprego das Forças 
Armadas na Garantia da Lei e da Ordem (GLO) seria considerado atividade 
militar para fins de aplicação da competência da Justiça Militar, e a da LC n.º 
136, de 2010, que atribuiu caráter de “atividade militar” ao emprego das Forças 
Armadas em “atividades subsidiárias”, que abrangem a atuação “contra delitos 

5  Ver para mais detalhes (Del Río e Cesário Cesar Alvim, 2018, 2020).
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transfronteiriços e ambientais” e, igualmente, a “repressão aos delitos de reper-
cussão nacional e internacional”. 

Recentemente, o STF começou a julgar a Ação Direta de Inconstituciona-
lidade n.º 5.032, que busca afastar a competência da Justiça Militar nesses casos. 
Na ocasião, o ministro Marco Aurélio, relator da ação, indicou que a competência 
da Justiça Militar nas hipóteses de GLO e combate ao crime seria constitucio-
nal, e o ministro Fachin divergiu. O exame da matéria foi suspenso por pedido 
de vista do ministro Luís Roberto Barroso (Consultor Jurídico, 2018). Até que 
decida definitivamente no sentido da inconstitucionalidade da legislação que a 
respalda, o Supremo autoriza o uso expansivo da Justiça Militar.

Na última década, essa legislação foi amplamente aplicada no Rio de 
Janeiro durante o uso da Força Nacional para missões de “pacificação social” nas 
favelas. Nesse contexto, em 2008, por exemplo, durante ocupação do Exército no 
Morro da Providência, onze militares participaram da morte de três jovens que 
foram entregues a traficantes do Morro da Mineira, controlado por criminosos 
de uma facção rival à existente no morro da Providência, para serem torturados 
e assassinados (Belchior, 2008). 

Somente no mês de abril de 2014, 2,7 mil homens pertencentes a tropas 
do Exército e da Marinha substituíram parte do efetivo da Polícia Militar no 
conjunto de favelas da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde moram mais 
de 130 mil cidadãos (G1, 2014), tendo sido registrada uma morte perpetrada 
pelo Exército (R7, 2014).

Mais recentemente, em julho de 2017, com o recrudescimento da violência 
e do discurso de necessidade de endurecimento da repressão à criminalidade, o 
Governo Federal editou decreto autorizando o emprego das Forças Armadas em 
funções de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, inicialmente até 31 
de dezembro de 2017 e, após prorrogação, até o final de 2018. A convocação das 
Forças Armadas para tarefas de segurança e até mesmo em unidades prisionais 
tem sido frequente.

Nesse cenário, e apenas um mês antes da chacina de São Gonçalo, entrou 
em vigor a Lei 13.491, de outubro de 2017, sancionada pelo presidente Michel 
Temer. A nova legislação ampliou, mais uma vez, o conceito de crime militar, 
como já vimos. Com a mudança, a Polícia Civil não tem mais atribuição para diri-
gir investigações que envolvam soldados que matam em exercício das suas funções 
ou em atividades subsidiárias, como na segurança pública ou policiamento. 
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As investigações e o julgamento dos crimes – antes submetidos a um júri 
– ficaram, desde então, na esfera militar. A nova lei, mesmo violando frontal-
mente o dispositivo constitucional que estabelece a competência do júri nesses 
casos, continua em vigor. E as ações que questionam sua constitucionalidade 
permanecem sem previsão de julgamento no Supremo (ADI 5.804 e ADI 5.901).

Mas essa é apenas uma das leis que compõem a constelação legislativa 
que gradualmente fortalece a impunidade de agentes do Estado que comete 
violações a direitos fundamentais da população civil. Com justificativa semel-
hante, foi apresentado ao Senado Federal o Projeto de Lei n.º 352/2017, que 
altera o Código Penal brasileiro, para presumir legítima defesa quando o agente 
de segurança pública mata ou lesiona quem porta ilegal e ostensivamente arma 
de fogo de uso restrito. 

Com o mesmo objetivo, ainda em tramitação na Câmara dos Deputados 
o Projeto de Lei n.º 9.564/2018 e o Projeto de Lei n.º 9.733/2018, ambos apre-
sentados, propõe o estabelecimento de novas causas de excludente de ilicitude e 
culpabilidade na legislação penal brasileira para os agentes públicos envolvidos 
em operações da intervenção federal, e todo o cenário vai piorar se o pacote 
anticrime do juiz-ministro Moro for aprovado. 

A Justiça Militar é uma justiça corporativa, formada em sua expressiva 
maioria por militares da ativa (sem formação jurídica e sujeitos à hierarquia e à 
disciplina castrenses), cujo trabalho consiste em aplicar legislação especial editada 
em 1969, no auge da Ditadura Civil-Militar: o Código Penal Militar e o Código 
de Processo Penal Militar. Esses fatores colocam em xeque a independência e 
a imparcialidade da Justiça Militar para julgar casos envolvendo civis, estejam 
eles na posição de réus ou de vítimas. A situação é ainda mais grave nos casos 
de crimes dolosos contra a vida, que a Constituição explicitamente coloca sob a 
competência de tribunal do júri.

Além dos vícios decorrentes da composição e da legislação aplicável, existe 
um problema de sociabilização que faz com que a balança da Justiça Militar esteja 
sempre desequilibrada em desfavor de civis: juízes militares foram profissional-
mente socializados para pensar sob a ótica da hierarquia e da disciplina, sempre 
priorizando as Forças Armadas, e não necessariamente os direitos constitucionais.

É por isso que, em novembro de 2010, a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos determinou que as ações penais de responsabilização deveriam ser 
processadas e julgadas em foro ordinário, e não na Justiça Militar. Na ocasião, 
a Corte buscava impedir a impunidade de militares envolvidos nas violações de 
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direitos no contexto da guerrilha do Araguaia (caso Gomes Lund). Em outras 
ocasiões, a Corte, reiteradas vezes, afirmou que a Justiça Militar tem caráter 
excepcional e restrito e que o julgamento de civis deve caber à Justiça Ordinária.

Além do autoritarismo e do corporativismo, a Justiça Militar padece de 
ineficiência. Segundo dados do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), em 2013, 
os magistrados da Justiça Militar julgaram 37 vezes menos processos que os 
da Justiça Federal, a um custo por processo 55 vezes mais alto (Cesário Alvim 
Gomes, 2014).

Do orçamento previsto para a JMU em 2018, cerca de 95% deverão ser 
destinados ao STM. No ano passado, a Corte executou, segundo dados do pai-
nel Siga Brasil, R$ 495,8 milhões. O gasto é próximo ao de outros tribunais 
superiores, como o Supremo Tribunal Federal (STF) – que custou, no mesmo 
ano, R$ 621,4 milhões à União – e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – com 
R$ 675,5 milhões. A comparação entre as medidas de produtividade das cortes, 
no entanto, revela números bastante distintos. Segundo os últimos dados do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2016, o índice de produtividade de 
magistrados do STM foi de 72 processos julgados, enquanto no STF a taxa foi 
de 7.816. A quantidade de novos casos no ano também é discrepante: 89.959 no 
Supremo contra 843 na instância superior castrense (CNJ, 2017).

Por essas razões, é importante ressaltar ser insuficiente o Projeto de Lei n.º 
7.683/2014, que prevê, em primeira instância, o julgamento de civis monocra-
ticamente pelo juiz-auditor, e não mais pelo Conselho Permanente de Justiça, 
composto por juiz-auditor e quatro militares da ativa. Isso por uma série de 
motivos. A proposta só prevê o novo arranjo no caso de civis réus, e não quando 
forem vítimas. Mesmo nesses casos, o juiz auditor continuaria a atuar sob forte 
influência do ambiente militar, regido pelos princípios castrenses da hierarquia 
e da disciplina, utilizando-se da legislação militar editada no auge dos anos de 
chumbo. Em segunda instância, permaneceria o STM, composto por cinco civis 
e dez militares da ativa, sujeitos ao Estatuto dos Militares e dos quais não se exige 
formação jurídica6.

6  O STM é um órgão da Justiça Militar da União, composto por quinze Ministros vitalícios, 
nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal, sendo 
três oficiais-generais da Marinha, quatro oficiais-generais do Exército, três oficiais-generais 
da Aeronáutica – todos da ativa e do posto mais elevado da carreira – e cinco civis, escolhidos 
pelo Presidente da República (CNJ, 2017, p. 28).
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Simbolicamente, a expansão progressiva da Justiça Militar – sobretudo 
nas relações com civis – nega à sociedade brasileira a oportunidade de consolidar 
seu rompimento com as amarras do autoritarismo e seu compromisso com a 
democracia e os direitos fundamentais. Na verdade, no atual contexto, reforça 
um retorno a esse autoritarismo que vem manifestando-se no plano político e 
social, como revela a recente intervenção no Rio de Janeiro. E, com esse retorno, 
a memória e os sentidos da democracia estão em plena disputa, e é um território 
em intenso conflito. 

10 Considerações finais: a memória em disputa e as sombras no horizonte

Neste processo, não foram poucas personalidades que tentaram borrar 
a fronteira dos sentidos da ditadura com os valores democráticos, como se se 
tratasse de conceitos semelhantes e intercambiáveis. O presidente do STF, Dias 
Toffoli, numa demonstração de fidelidade à falta de caráter, fez sua colaboração 
para confundir institucionalmente os sentidos da ditadura ao denominar o golpe 
de 1964 como movimento. Claro, a estrada já estava construída, é só lembrar, 
como vimos, algumas declarações emitidas por figuras do mundo militar. 

Na mesma linha da desonestidade, para o novo ex-ministro da Educação, 
Ricardo Vélez Rodríguez, o golpe militar de 31 de março de 1964 “é uma data 
para lembrar e comemorar” (Cerioni, 2018). Com o mesmo espírito, o próximo 
comandante do exército, o general Edson Leal Pujol, avalia que o período da 
Ditadura Militar no Brasil é tratado com preconceito e desinformação, salien-
tando que o tempo vai limpar as diferenças de opinião (Alegretti e Mattoso, 
2018). Para consolidar a estrada da confusão, do tipo de memória a ser alcançada, 
outorgando ao conceito de ditadura novos sentidos, o presidente eleito declarou 
que o brasileiro “não sabe” o que é ditadura porque não houve ditadura no Brasil 
(Jornal do Brasil, 2018).

O interessante desse processo de construção da memória é que as perso-
nalidades que estão sendo indicadas para diferentes ministérios têm em comum 
sua luta contra o marxismo, ou seja, a real ditadura nas palavras deles. Uma 
característica que se apresenta em outros processos no plano internacional. É 
um passo fundamental para reconfigurar os sentidos da democracia, do autori-
tarismo e da ditadura. 

Mas, simultaneamente, ao acusar os militantes da esquerda, erosionam-se 
os valores democráticos do respeito às ideias diferentes e do diverso. Um combo 
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letal que aniquila a democracia e reinterpreta os sentidos do autoritarismo. O 
que eles vão fazer é ser rígidos e disciplinados, mas não ditadura. Para isso, talvez 
tenham que passar por cima dos valores democráticos. Mas tudo isso não os 
torna ditadores. Assim, a memória viva está sendo alterada em favor de valores 
contrários aos democráticos. E, com esses movimentos, restringem-se as formas 
e possibilidades de repensar e construir uma memória do passado recente com 
valores democráticos. Como vamos pensar sobre a última ditadura se no presente 
entendemo-la como um passo firme para defender a democracia?

A prisão de Lula da Silva foi e é um ataque frontal ao sistema democrático, 
à representação popular, às eleições, aniquilando as regras de jogo. As formas da 
democracia, sua estética, ficaram na prisão com o ex-presidente. O assassinato de 
Marielle foi e continua sendo o esvaziamento dos sentidos da democracia, seu con-
teúdo, sua luta, a justiça social, a defesa de valores sem os quais nada tem sentido. 

A chacina de Salgueiro reitera a atuação impune e arbitrária dos militares 
no cenário desastroso das políticas de segurança pública do Rio de Janeiro com 
a intervenção federal. Os 80 disparos contra o músico Evaldo é a explicitação da 
doutrina da segurança interna no governo Bolsonaro, o pacote da impunidade. 
Os quatro eventos falam-nos muito dos alcances reais da memória viva dos valo-
res da democracia e da disputa histórica que o conceito de ditadura conseguiu 
consolidar num Brasil desmemoriado artificialmente.

Na disputa da construção da memória e dos seus símbolos, hoje, a democra-
cia e a ditadura são conceitos que estão sendo distorcidos. No relato atual, a firmeza 
necessária para salvar a democracia faz da ditadura um momento inevitável, que só 
homens com firmeza podem levar para frente. Nessa lógica perversa e desonesta, 
abre-se espaço para uma compreensão distorcida e artificial dos significados da 
ditadura, que simultaneamente reduz os valores democráticos a detalhes que podem 
esperar. Neste tempo presente, a democracia aparece reduzida, menor.

Existe uma constante na construção da memória no tempo presente. Os 
valores democráticos são defendidos atualmente de baixo para cima. Nas ruas, 
nos movimentos, nos partidos, em igrejas, nas mesas dos botecos e até em torcidas 
organizadas, entre outros. Pelo contrário, os valores autoritários, ditatoriais, são 
fomentados, em geral, de cima para baixo, utilizando a potência do aparelho do 
Estado para penetrar na sociedade. Mas as ruas não são deles. É nas ruas que a 
democracia vive. Mesmo que esteja em desenvolvimento uma arquitetura jurí-
dica autoritária que criminaliza as ruas, hoje, a luta deve ser física, não só virtual.
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É o momento crucial para construir e defender uma memória coletiva com 
valores democráticos e que garantam direitos e oportunidades para o futuro. Esta-
mos num processo contraditório, com velocidades múltiplas, de vozes divergentes 
e de eventos antagônicos. Não podemos abrir mão da democracia, e, para isso, 
precisamos lutar pela memória. E isso é uma atividade do presente. Talvez, na 
luta estabelecida pelo debate sobre escola sem partido, possamos enxergar direta-
mente o projeto do tipo de memória que está em disputa com um longo alcance.

O governo bolsonaro é uma máquina de corrosão da política; a falsificação 
do passado e do presente operada de modo permanente. Essa é a condição de legar 
ao futuro nada mais que o horizonte vazio de sentidos: a vida nua. Mais do que 
tentarmos enquadrar o bolsonarismo nos matizes do fascismo, é fundamental 
que percebamos que ele se trata de um regime de soberania nos termos definidos 
por Agamben (2015). Essa é a chave para que busquemos alguma compreensão7 
desse contexto kafkiano que estamos atravessando. Trata-se de um regime de 
força e essa forma de poder depende da corrosão dos sentidos narrativos no 
mundo. A brutalidade é o operador de base desse poder; imprime-se nos corpos 
e nas normas.

Estamos anestesiados pela morte, pelo medo e pela violência, mas nossa 
humanidade está viva e não podemos soltar o nosso humanismo e sua solidarie-
dade. Eu sou o que o outro é. A memória que está sendo construída aniquila a 
diversidade, a solidariedade, tão presente no âmbito popular, tão ausente numa 
elite precária, racista e colonizada. O movimento autoritário é um processo 
internacional ocidental, xenófobo com características fascistas. A vida é luta e a 
democracia e seus valores precisam ser defendidos todos os dias, em cada canto, 
espaço, país. Sem ela, a noite pode ser longa.
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