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Resgate da interlocução entre Direito e Poesia nos 
arquivos da Justiça Militar

“De vez em quando Deus me tira a poesia. 
Olho pedra, vejo pedra mesmo” 

Adélia Prado¹ 

O setor de Gestão Documental do Tribunal de Justiça Mi-
litar do Estado de Minas Gerais - TJMMG exerce a guarda, 
a conservação e o tratamento do acervo de autos judiciais e 
documentos administrativos que se encontram em arquivo 
intermediário e permanente. 

 A coleta de dados, visando à retirada de informações 
relevantes dos autos, mantém vivas as histórias contadas 
nas páginas já amareladas dos processos. Aqui não vemos 
pedra. Vemos fatos. Vemos história pulsante.

 
Relatório poético: arquivar ou eliminar, eis a questão

“Estranho destino que leva os homens a des-
truírem-se uns aos outros por interesses de 
pessoas que lhes são estranhas e que na maior 
parte das vezes nem lhe sabem da existência.”

          Alexandre Dumas² 
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Como escreveu o jurista João Baptista Herkenhoff³, o en-
contro do Direito com a Poesia nem sempre é fácil, embora 
o Direito e a Poesia sejam vizinhos, embora a Poesia en-
grandeça o Direito (...) frequentemente ao Direito pede-se 
ordem. A Poesia alimenta-se da transgressão.

Só a reflexão particular do indivíduo e dos dramas huma-
nos pode permitir ao magistrado humanizar a norma, ou 
seja, fazer com que a lei encontre a Poesia.

Em 1955, foi distribuído, no TJMMG, o recurso Propria-
mente Dito n. 012, advindo da Comarca de Ibirici/MG. 
Com ele, chegou também a fantasia. 

O relatório de folha 292 de linhas já empalidecidas, escri-
to pelo relator Coronel PM Edson Neves, ex-presidente 
do TJMMG, no período de 1948 a 1953, alude ao romance 
histórico “Os Três Mosqueteiros”, escrito pelo francês Ale-
xandre Dumas, baseado no século XVII francês: dos rei-
nados dos reis Luís XIII e Luís XIV e da Regência, que se 
instaurou entre os dois governos.
 
O livro conta a história do jovem  D’Artagnan de 20 anos, 
proveniente da Gasconha, que vai a Paris com o objetivo de 
se tornar membro do corpo de elite dos Guardas do Rei. Na 
cidade Luz, ele conhece três mosqueteiros chamados “Os 
inseparáveis”: Athos, Porthos e Aramis. Juntos, os quatro 
enfrentaram grandes aventuras cumprindo ordens do rei 
da França, Luís XIII.

No relatório, os personagens destemidos foram revivifica-
dos na citação da mais pura história francesa trazida para 
a vida real.
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O relator compara os indiciados dos autos aos protagonis-
tas do conto épico parisiense.

E nós, da Gestão Documental, continuamos aqui, resga-
tando essas informações para a posteridade. 
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Frente do Recurso propriamente dito n. 012 do ano de 1955, folha 292
Fonte: Acervo do TJMMG
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Verso do Recurso propriamente dito n. 012 do ano de 1955, folha 292
Fonte: Acervo do TJMMG
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