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RESUMO 

 
 
Esta tese trata da administração de conflitos no Tribunal do Júri. Tomando o fazer judicial 
como um processo, busca explicitar a maneira como os agentes lidam com os casos, 
informados por valores morais e moralidades situacionais e, assim, encontram soluções 
possíveis, durante a realização de seu trabalho, para administrá-los. Esses resultados são 
determinados também em interação, tanto entre os próprios agentes quanto entre eles e as 
pessoas envolvidas nos casos – vítimas e réus. Para sua escrita realizei trabalho de campo 
em uma das Varas do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro durante um ano e meio, entre os 
meses de agosto de 2014 e dezembro de 2015. Além de acompanhar a realização das 
audiências de instrução e das sessões de julgamento, observei as atividades prévias dos 
agentes, assim como suas práticas antes da realização dos atos judiciais e nos seus 
intervalos. Em especial, acompanhei as funções desempenhadas pelos defensores 
públicos e os atendimentos na sede da Defensoria Pública. Ao descrever o que foi por 
mim observado ao longo do trabalho de campo, busquei demonstrar que o Júri desiguala 
não só por meio do tratamento processual dado aos casos, ao selecionar quais “crimes” 
serão julgados através dele e quais não o serão, mas também, e principalmente, pelas 
práticas dos agentes que lá atuam. A etnografia indica que, por meio de tais práticas, 
lidando com categorias como legalidade, temporalidade e moralidades o Tribunal do Júri 
desiguala réus e vítimas, os que atuam no judiciário na condição de funcionários do 
Estado (promotores, defensores e juízes) dos advogados e, ainda, classifica e hierarquiza, 
durante o fazer judicial (Eilbaum, 2012) a maneira como os casos serão administrados 
por esses agentes. Há a reafirmação de desigualdades e hierarquizações na sociedade 
brasileira (Kant de Lima, 1995), em consonância com o que já foi apontado por 
importantes autores. 
 
Palavras-chave: Tribunal do Júri. Rio de Janeiro. Administração de Conflitos. 
Moralidades. 
  



	

 

ABSTRACT 
 

 

This thesis focuses on the procedures that take place inside Brazilian Trial by Jury, which 
is not only a procedure, is also a Courtroom. Specially regarding how the agents deal with 
the conflicts. It aims to make explicit how cases are conducted, influenced by moral 
values and contextual moralities and, then, how they find possible ends and solutions for 
that, through their everyday work. This outcomes are also settled during interaction, 
between legal agents – public defenses, prosecutors and judges – and between them and 
the defendants and victims. To write this thesis I made fieldwork for one year and a half, 
among August, 2014 and December, 2015. I kept up with trials and pretrial hearings, as 
well as legal agents activities before the trial. Particularly, I carried on their practices on 
their offices and during trials breaks, which were very resourceful for me. When 
describing all I observed during fieldwork, I intended to show how Brazilian Trial by Jury 
treats people unequally in many senses. Not only regarding procedural aspects, but also 
considering the practices adopted by legal agents when dealing with the cases. The 
ethnography demonstrates that, through such practices the trial hierarchizes defendants, 
victims, those who work for the state and those who do not and finally, the cases under 
their jurisdiction.  
 

Key-words: Brazilian Trial by Jury, Cases administration, moralities.  
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Introdução 
 

O relógio marcava 15 horas de uma quinta-feira, mais precisamente, do dia 18 de 

dezembro de 2014. Eu corria apressada para não chegar atrasada ao compromisso 

marcado com meu principal interlocutor durante o trabalho de campo, o defensor público 

titular da Vara do Tribunal do Júri1 onde eu já fazia trabalho de campo há seis meses. 

Havia sido convidada a juntar-me aos meus interlocutores para o ritual de encerramento 

de 2014, organizado por eles, agentes do Júri, na cidade do Rio de Janeiro.  

A “festa” estava marcada para às 16 horas, horário próximo ao que adentrei no 

prédio, no entanto o evento só começou por volta das 17 horas. O fato de ter chegado com 

antecedência permitiu-me encontrar o DJ que seria o responsável pelo som. O homem, 

em sua cabine, aguardava para receber os CDs contendo as músicas selecionadas pelos 

anfitriões. De lá, portanto, observei a montagem da celebração e a chegada dos primeiros 

convidados.  

Parei junto a ele e ficamos observando a movimentação das pessoas. No andar de 

baixo, os garçons, vestidos em preto e branco, circulavam oferecendo drinks e 

salgadinhos aos poucos presentes. Estes, por sua vez, sentavam-se nas mesas e cadeiras, 

organizadamente colocadas no centro do espaço. No canto direito do salão, visualizava a 

mesa de bebidas coordenada por um bar man. O anfitrião, o juiz, recebia cada um dos 

que chegavam, cumprimentando-os, enquanto o salão ia enchendo. 

Do espaço onde o DJ estava, acima e distante do local onde ocorria a festa, eu 

esperava até a chegada de Daniel, o Defensor Público, que havia expressamente me 

convidado para a celebração, para então poder descer. A comemoração era financiada 

coletivamente por promotores, defensores e juízes, que convidavam seus respectivos 

assessores e estagiários. A organização era coordenada por Marcos e Cristina, o juiz e a 

promotora, respectivamente. Permaneci com o DJ até que ele, por telefone, anunciasse 

minha presença ao magistrado, momento em que o dono da festa mandou chamar a 

“antropóloga”, como eu era classificada no campo.  

Ao chegar no andar de baixo, depois que notei a presença de Daniel, senti o odor 

característico de fritura, que anunciava o preparo de salgadinhos e outras comidas. Ao 

                                                
1 “Vara” é o termo que designa o local ou repartição que corresponde a lotação de um juiz, onde o 
magistrado efetua suas atividades. Isso porque no Brasil, conforme a Constituição Federal prevê, em seu 
art. 92, VII, são os “juízes” que são os “órgãos do poder judiciário”.  
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atravessá-lo acabei por me juntar aos convivas, sendo recebida por Cristina que, de forma 

alegre, me encontrou dizendo: “seja muito bem-vinda! Beba o que quiser! E aproveite a 

festa!”. Em seguida, cumprimentei Daniel e Marcos, que me receberam com entusiasmo.  

No som, tocava uma playlist contendo sambas de autoria de Zeca Pagodinho, Dona 

Ivone Lara, entre outros, enquanto os demais convidados iam aos poucos chegando. Os 

móveis haviam sido removidos do recinto e substituídos por mesas de alumínio que, junto 

com o samba que tocava, me remetia a imagem de uma praia ou entorno de uma piscina. 

Na mesa oposta àquela dos drinks, havia um vazio, marcado pelo seu não uso, pois, 

nenhum petisco ou sobremesa haviam sido ali colocados e o local permanecia livre. Ao 

lado deste espaço estava montada a mesa de doces, que contava também com dois ou três 

tradicionais panetones, sobremesas típicas de final de ano, alguns docinhos e um belo 

vaso de flores vermelhas.  

A festa foi tomando corpo, conforme iam chegando os demais convidados. Juízes, 

promotores, defensores públicos, seus assessores e estagiários, assim como os servidores 

do cartório. Era a família judicial (Sarrabayrouse, 1998) que se reunia para celebrar o 

final de mais um ano. Enquanto a pista de dança não era inaugurada, as conversas se 

davam entre pequenos grupos de conhecidos. Juízes, promotores e defensores 

conversavam entre si e com seus assessores, mas raramente com os servidores que 

prestavam serviços a outros colegas. Essa organização formava diversos grupos no 

espaço. 

No decorrer do evento garrafas de uísque surgiram e não demorou para que o 

anfitrião pedisse para baixar a música e fizesse um discurso: “Estamos aqui reunidos, 

reunidos não, unidos, para celebrar. E eu só tenho um desejo, o de que quando eu for 

embora2, vocês não deixem de fazer essa festa, de se reunir. Agradeço também a Cristina 

[promotora e anfitriã], que organizou junto comigo esta festa! Muito obrigado pela 

presença de todos!”. Depois de seu discurso, as cadeiras deram lugar à pista de dança, 

cujas músicas passaram de rock nacional para funk ao longo da noite. Tocaram diversos 

estilos musicais. Em um determinado momento a música que era hit no momento, 

chamada Lepo-Lepo3 fez encher o salão; além de sertanejos e pagodes. Nessa altura, 

                                                
2 O “ir embora” referia-se à promoção que em breve o juiz titular daquela vara receberia. Em alguns meses 
ele seria alçado ao cargo de Desembargador do TJRJ, deixando a Vara do Júri livre. Esta foi posteriormente 
ocupada por outro juiz.  
3 A música, de autoria do cantor “Psirico” tocou incessantemente no verão daquele ano. A letra, dizia: “Ah, 
eu já não sei o que fazer / Duro, pé-rapado e com o salário atrasado / Ah, eu não tenho mais pra onde correr 
/ Já fui despejado, o banco levou o meu carro / Agora vou conversar com ela / Será que ela vai me querer? 
/ Agora vou saber a verdade / Se é dinheiro, ou é amor, ou cumplicidade / Eu não tenho carro, não tenho 
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também passaram a ligar e desligar as luzes, deixando o ambiente bem mais escuro do 

que estava antes. 

Os convivas bebiam, comiam, dançavam e circulavam entre o espaço conversando, 

trocando impressões e alguns flertando. Eu me ocupava em travar conversas sobre 

amenidades e temas gerais, além de ouvir muitos questionamentos sobre se a “festa” 

estaria descrita na minha tese. Ao que eu respondia “não sei pois é um trabalho muito 

grande, a gente só decide depois”. Com o andamento do evento, em frente à mesa dos 

drinks, bem ao lado da pista de dança, notei que uma mesa em especial servia para 

empilhar diversos copos usados, guardanapos e pratos com restos de comida.  

Com o adiantado da hora que, embora me soasse como “madrugada” se tratava de 

algo em torno de 22 horas, passaram a servir os docinhos. Vim a saber, posteriormente, 

que todos os quitutes haviam sido elaborados pela cozinheira que trabalha na casa da 

promotora, sob encomenda da dona da festa. No decorrer da noite, casais se formavam e, 

quando abordagens começaram a acontecer em relação a mim, decidi ir embora. Juntei-

me a uma das promotoras e partimos. Peguei carona em seu carro blindado, conforme me 

avisou o policial militar que fazia a sua segurança. O PM pediu que aguardássemos no 

prédio de onde saíamos, até que ele chegasse com o veículo. Segui com eles até uma 

avenida mais movimentada do centro da cidade, perto do Fórum, onde então peguei um 

táxi para minha casa.  

A festa da qual eu havia acabado de sair aconteceu dentro do plenário onde passei 

um ano e meio fazendo trabalho de campo, no 8o andar do Foro Central, da cidade do Rio 

de Janeiro. As pickups de onde o DJ colocava o som, eram em verdade, a cabine na qual 

costumeiramente permanecia o operador de áudio, que, naquele dia, desempenhava a 

função de DJ. A mesa vazia era a mesa do juiz, enquanto a mesa de doces e panetones 

correspondia à mesa reservada ao Ministério Público. Os drinks, por sua vez, estavam 

acomodados sobre a “tribuna da defesa” local onde advogados e defensores públicos 

ficam sentados em dias de julgamento e, por fim, os lixos e restos eram depositados na 

mesa do réu.  

Inicialmente pensei a festa como um possível “ritual de inversão” (Da Matta, 1979) 

em relação à rotina do Tribunal e, em especial, aos usos e sentidos do espaço, já que 

naquele dia o plenário abrigava a comemoração e não os julgamentos. Contudo, com um 

olhar mais detido, percebi que naquele evento as “categorias e papéis sociais que, no 

                                                
teto / E se ficar comigo é porque gosta / Do meu rá rá rá rá rá rá rá o lepo lepo / É tão gostoso quando eu rá 
rá rá rá rá rá rá o lepo lepo”. 
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mundo cotidiano, estão rigidamente segregados” não eram invertidos. Ao contrário, o uso 

do espaço continuava respeitando as representações e os papéis sociais atribuídos aos 

atores na rotina judicial. Tratava-se, melhor, de um “ritual de reforço4” (Da Matta, 1979), 

pois a forma como tudo estava organizado chamava “atenção para as regras, posições ou 

relações que realmente existem” e que fui percebendo como significativas durante minha 

pesquisa.  

Embora o ambiente fosse de festa e, talvez por isso a anfitriã se permitisse dançar 

funk até o chão, em um vestido de costas desnudas, ela seguia a ocupar um lugar de poder. 

A “sua” mesa, continha somente um vaso de flores e os doces, que são os alimentos mais 

nobres, dentre aqueles servidos em um evento5. Da mesma forma, a mesa do magistrado, 

autoridade maior no Júri, estava vazia e absolutamente limpa, nela não eram colocados 

nenhum alimento ou objeto. No outro extremo, os restos da festa eram depositados na 

mesa do réu, figura fundamental e necessária aos julgamentos, mas, no entanto, talvez a 

mais baixa e, no mais das vezes, moralmente condenável dentre a hierarquia estabelecida 

entre os atores. 

Em certo momento da noite questionei o defensor sobre o uso da mesa da defesa 

para dispor os drinks, ao que me respondeu: “é por que a defensoria é uma festa”. O 

sentido dado à palavra “festa”, naquele contexto, me remeteu para a forma como os 

próprios agentes da defensoria representavam o seu trabalho. Não por o considerarem 

fácil, mas porque em seus discursos os defensores o associavam a “garantias de direitos”, 

isto é, a “fazerem o bem”. O que estaria em oposição ao que faz o Ministério Público, 

responsável por pedir as condenações e, nesse caso, para os defensores, seria “fazer o 

mal”. Desse modo a defensoria seria a parte mais “feliz” do trabalho, quanto às teses 

sustentadas, na representação dos próprios defensores públicos. Assim, o uso que se fazia 

                                                
4 Da Matta define os “rituais de reforço” como aqueles nos quais os elementos não são transpostos de modo 
radical e que por isso mesmo chama atenção para as regras, posições ou relações que realmente existem e 
que, durante a realização do ritual, não são modificadas, guardando relação direta com as rotinas do mundo 
cotidiano, explicitando o que existe na vida social (Da Matta, 1979, p. 60). Os “rituais de inversão”, por 
outro lado, alteram a hierarquia social durante a sua realização, como no carnaval, quando a festa enfatiza 
uma dissolução do sistema de papéis e posições sociais, já que os inverte no seu decorrer (Da Matta, 1979, 
p. 54). 
5 Nesse sentido, Marins (2016) demonstra o caráter sagrado da mesa de doces em um ritual de casamento, 
que deve permanecer intocada até o final do jantar, sendo permanentemente vigiada pela equipe que 
organiza a festa. Também no evento de final de ano que aqui descrevo os doces demoraram para serem 
degustados, não porque alguém os vigiasse, mas porque ocupavam um lugar de destaque, a mesa da 
promotora, e os olhares entre os convidados antes de apropriarem-se deles, demonstravam a representação 
como alimentos a serem respeitados, em oposição, por exemplo, a mesa de bebidas, das quais todos 
rapidamente se empossavam. 
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daquele plenário de julgamento, reafirmava os papéis de rotina e mantinha-os no seu 

respectivo lugar. 

No ano seguinte, quando as atividades foram retomadas no mês de janeiro, fui 

questionada pelo secretário do juiz sobre se havia gostado da festa. Depois de responder 

afirmativamente, perguntei porque as festas são lá realizadas. Disse-me que optavam em 

realizar o evento no plenário “por que a estrutura é boa, tem som, tem espaço, alugar algo 

nessa época é mais difícil, tem que planejar com muitas horas de antecedência”. Sua 

resposta me fez pensar nos usos do espaço público que, apropriado de forma 

particularizada (Kant de Lima, 1999), é usufruído, nesse caso, para as celebrações de final 

de ano.  

Foi nesse espaço e com esses atores que desenvolvi o trabalho de campo para a 

escrita dessa tese. A mesma apresenta uma etnografia de uma Vara do Tribunal do Júri 

da cidade do Rio de Janeiro. Assim, buscarei demonstrar como tais práticas hierarquizam 

e classificam pessoas, fatos, processos e procedimentos, ao longo do fazer judicial que se 

dá no Júri. Refiro-me a noção de fazer judicial porque, ao observar o que fazem os 

agentes, entendo que esse “fazer” é maior – e abarca mais complexidades – do que o fazer 

jurídico, ao mesmo tempo em que o engloba. Seguindo Eilbaum (2012, p. 29), entendo 

que, enquanto o segundo é técnico, domínio dos agentes judiciais, o primeiro é uma 

produção conjunta de todos os envolvidos, não apenas os técnicos, mas também as 

pessoas implicadas nos conflitos, na qual intervêm “vocabulários, formas de 

comunicação e interação e esferas diversas de ação” (Eilbaum, 2012).  

Esse trabalho insere-se no campo da antropologia do direito e volta o olhar para a 

forma como se dá a administração de conflitos no “sistema de justiça criminal” brasileiro, 

tomando como campo empírico o “tribunal do júri”. Entretanto, também dialoga, é 

tributário e pode vir a contribuir com outras áreas do saber6. Nesse sentido, não apenas 

dentro da antropologia, mas também fora dela, muitos trabalhos focaram no 

funcionamento do Tribunal do Júri. O “Júri” aparece não apenas para o Direito, como 

uma “problemática obrigatória7” (Bourdieu, 2009 [1974], p. 209; Nuñez, 2012), como 

                                                
6 Em diálogo com o que vem sendo produzido no Brasil sobre administração institucional de conflitos, a 
sociologia da punição, por exemplo, também tem se voltado para a forma como os conflitos são 
administrados. Nesse sentido, a etnografia é de suma importância, pois explicita a forma como os casos 
judiciais são de fato administrados em seus contextos. Conforme Azevedo (2015) esclarece, “a sociologia 
da punição é o campo temático que explora as relações entre punição e sociedade, buscando entender a 
punição como fenômeno social e, em consequência, seu papel e dinâmica na vida social”.  
7 Problemáticas obrigatórias de um campo são aquelas questões que estão em pauta em determinadas épocas 
e que, embora as pessoas possam sobre elas discordar, estão ao menos de acordo sobre a necessidade de 
discuti-las (Bourdieu, 2009 [1974], p. 207). 
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também no campo das ciências sociais, que buscam compreender as práticas do “sistema 

de justiça criminal brasileiro”.  

Historicamente, e situada dentro da antropologia, a pesquisa de Sestini (1979) sobre 

o Tribunal do Júri, buscou compreender, por meio da observação de 58 julgamentos, entre 

os anos de 1973 e 1974, o que “pode significar justiça” na sociedade contemporânea. 

Além dela, Mariza Corrêa (1981) e o pioneiro trabalho sobre o julgamento de homicídios 

de mulheres em Campinas. Roberto Kant de Lima também realizou trabalho de campo na 

década de oitenta, durante três anos, observando e analisando as práticas dos agentes 

policiais, e judiciais. Em especial na Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro e no 

Tribunal do Júri. Sua tese de doutorado sobre o trabalho policial foi sucedida por sua tese 

para o concurso de professor titular na Universidade Federal Fluminense (Kant de Lima, 

1995), que tomou como referencial empírico esses anos de observação de sessões do Júri 

para pensar as formas de produção de verdade no Brasil, em contraste com os Estados 

Unidos. 

Mais recentemente, já nos anos 2000, a tese de doutorado de Luiz Eduardo Figueira. 

Seu trabalho focou no processo relativo ao crime conhecido como o “Caso do Ônibus 

174”, um evento de repercussão ocorrido na cidade do Rio de Janeiro. A partir de sua 

etnografia do ritual judiciário do Júri nessa mesma cidade, o autor descreveu as formas 

de produção da verdade nesse tribunal (Figueira, 2006). Já na Universidade de São Paulo 

(USP), Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer escreveu uma etnografia sobre o Júri e investigou 

a forma como tais julgamentos se processam, seu caráter ritual e cerimonial 

(Schritzmeyer, 2001). Roberto Arriada Lorea, por sua vez, também produziu uma 

etnografia no Júri de Porto Alegre/RS, oportunidade em que focou na perspectiva dos 

jurados nesse procedimento judicial e verificou que, embora devessem assumir uma 

perspectiva “leiga”, esses homens e mulheres reproduziam a lógica jurídica na sua 

atuação (Lorea, 2003). Com foco nos jurados, Ferraz de Almeida (2014) explorou o 

processo de participação deles no Tribunal do Júri, em Juiz de Fora/MG, e sua relação 

com a dimensão prática do trabalho dos funcionários do poder judiciário8. 

Alessandra Rinaldi, por sua vez, pesquisou a oratória nesse Tribunal (Rinaldi, 1999) 

e Angela Moreira Leite os diferentes tratamentos dados aos casos em cada uma das fases 

                                                
8 O autor conclui que há muito pouco no funcionamento do júri, que se relacione com a noção de 
participação popular na justiça, uma vez que, primeiro, os jurados não querem ser jurados e, quando querem, 
tornam-se jurados experientes, que convivem com os funcionários do cartório e utilizam estratégias de 
legitimação e de construção de identidade, como a criação de uma associação própria (Ferraz de Almeida, 
2015). 
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pelas quais passa o processo, durante a sua tramitação no Tribunal do Júri (Moreira-Leite, 

2006). Ludmila Ribeiro Mendonça trata do Júri, porém como parte de sua pesquisa mais 

ampla, que abarca também as outras formas de julgamento no processo penal brasileiro, 

com as quais a autora compara o tempo do processamento dos crimes (Ribeiro, 2009). A 

abordagem de Silva (2013) partiu da administração dos homicídios em sede policial para 

compreender, posteriormente, através da análise do fluxo dos processos, os elementos 

que levam a condenação, sobre o que destacou a importância da denúncia. Já Fachinetto 

(2012) analisa a administração dos conflitos no júri desde a dimensão de gênero, e enfoca 

os casos nos quais mulheres figuram como rés ou como vítimas, demonstrando as 

moralidades neles acionadas.  

Embora todas as abordagens aqui citadas sejam extremamente importantes, pois 

contribuem para a compreensão dessa instituição judicial brasileira, como forma de 

processar e julgar os “crimes dolosos contra a vida”, esta tese focará não no ritual, ou na 

oratória, ou nos jurados. Esse trabalho buscará pensar o convívio entre os agentes que 

fazem o júri e a forma como essas interações apontam para elementos cotidianos desse 

“fazer justiça”, isto é, como as categorias jurídicas adquirem sentido, em contexto e em 

ação.  

 

O Tribunal do Júri como “procedimento” penal 

 

O Tribunal do Júri é tanto uma “corte”, isto é, um prédio, quanto um “procedimento 

penal especial” previsto no ordenamento jurídico brasileiro. No que concerne ao 

“procedimento” judicial, sua especialidade se afigura em razão de diversas de suas 

características. É especial porque serve para processar e julgar apenas alguns crimes do 

sistema de justiça criminal brasileiro. Também porque a forma da produção da verdade 

(Kant de Lima, 1995) é oral, isto é, se dá depois dos “debates orais” travados entre a 

“acusação” e a “defesa” e mediante a “votação” dos quesitos técnicos apresentados aos 

jurados na “sala secreta”. A existência de sete “jurados” que são “cidadãos maiores de 

dezoito anos de notória idoneidade” também é singular. 

No Júri, o magistrado é somente o responsável por, após o resultado votado pelos 

jurados “leigos”, elaborar a sentença e fazer o “cálculo da pena”, em contraste com o 

“procedimento ordinário”. Este último é decidido exclusivamente pelo juiz, bacharel em 

direito, de maneira “monocrática”. O processo penal brasileiro, portanto, estabelece 
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diferentes “procedimentos penais9”, que correspondem a diferentes regimes de verdade, 

para tratar dos crimes previstos no “ordenamento jurídico”, o que leva à existência de 

uma desigualdade de tratamento jurídico como demonstra o trabalho de Kant de Lima 

(2010).  

Por isso, o julgamento pelo Tribunal do Júri abarca apenas os “crimes dolosos 

contra a vida”10, ou seja, somente aqueles previstos para processar e julgar alguns tipos 

de mortes e suas tentativas. Isso porque, em oposição aos “crimes dolosos contra a vida”, 

existem os “latrocínios11” e os “homicídios culposos” que, embora resultem em morte, 

não vão a júri. São “culposos”, por exemplo, aqueles causados no trânsito ou por erro 

médico. Eles ficam excluídos dessa forma de “fazer justiça”. 

A “culpa” está no Código Penal (CP) em contraposição ao “dolo” (art. 18, CP). O 

“dolo” é o que caracteriza os atos em que o “agente quis o resultado” ou “assumiu o risco 

de produzi-lo”. A “culpa”, por sua vez, é definida como quando “deu causa ao resultado 

por imprudência, negligência ou imperícia”. Ou seja, a definição legal dada à essas 

condutas é subjetiva, no que concerne à intenção do autor, e baseia-se na interpretação 

que o Ministério Público faz de sua vontade.  

Ocorre que essa interpretação, feita pelo MP, divide as mortes entre aquelas que 

vão – ou não – para o júri. O sistema de justiça criminal deixa a escolha da aplicação do 

                                                
9 Estão previstos no Código de Processo Penal o procedimento “comum” e os “especiais”. O “procedimento 
comum” pode ser “ordinário”, “sumário” ou “sumaríssimo” e sua utilização é determinada em razão da 
“pena máxima cominada” no delito. Por exemplo, crimes cuja pena máxima prevista seja superior a quatro 
anos, seguem o procedimento ordinário. Há, ainda, os procedimentos “especiais”, dentre os quais está o 
“Tribunal do Júri”, mas que não se restringem a ele. Também são “especiais” os previstos nos artigos 513 
e seguintes do Código de Processo Penal, ou seja, os “crimes de responsabilidade dos funcionários 
públicos”, “crimes de calúnia e injúria” e “crimes contra a propriedade imaterial”. O Júri, a seu turno, tem 
o seu funcionamento regulado pelos artigos 406 a 497 do CPP. Embora no texto da lei as regras de 
funcionamento do júri estejam descritas junto aos procedimentos “comuns”, a “doutrina” o considera um 
“procedimento especial”, uma vez que seus atos processuais obedecem à normas muito específicas.  
10 São crimes dolosos contra a vida: homicídio doloso simples e o qualificado (121, §§ 1o e 2o do CP); 
induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio (122, parágrafo único); infanticídio (art. 123 do CP); e aborto 
provocado pela gestante ou por terceiro com ou sem o consentimento da gestante (arts. 124, 125, 126 e 
127). Estes crimes, também na sua forma “tentada”, ou seja, quando não são “consumados” e, portanto, não 
resultam em morte, são julgados pelo tribunal do júri.  
11 O “latrocínio” está entre os “crimes contra o patrimônio”, no código penal. Trata-se do “tipo penal” 
definido como “roubo seguido de morte” (art. 157, § 3o do CP). Segundo o discurso nativo, nesse crime a 
intenção, ou seja, o “dolo” do agente é tomar o bem. Quando este ato – roubo - tem como resultado a morte, 
deve-se a algo que tenha ocorrido durante a execução do crime, e não à “vontade do agente”. Esse tipo de 
classificação é uma escolha do legislador brasileiro, uma vez que, também segundo a teoria nativa, há 
diferentes tratamentos possíveis para o crime de roubo que culmina em morte. No Brasil, portanto, o sistema 
classifica-o como uma “qualificadora” do roubo. Sobre a classificação jurídica do latrocínio, baseada na 
interpretação da “doutrina”, vide Oliveira, 2010. Segundo a autora existem três formas de tratar o latrocínio 
nos sistemas penais ocidentais. Uma coloca a morte como uma “qualificadora” do roubo (adotada no 
Código Penal vigente atualmente no Brasil); a segunda obriga o autor do fato a responder pelos dois crimes, 
tanto pelo roubo quanto pelo homicídio; e, por fim, há uma terceira em que o latrocínio é uma modalidade 
específica de homicídio. 
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“dolo” ou da “culpa” a cargo dos promotores de justiça. Eles, no momento do 

oferecimento da denúncia, tendo como norte também aquilo que está escrito no 

“relatório12” do delegado, elaborado ao final do inquérito policial, vão “oferecer a 

denúncia” dizendo que tipo de crime foi cometido e, a partir dessa decisão, define-se onde 

e por quem o processo será julgado. 

A denúncia é uma peça processual que possui objetivos bem definidos e que 

pretende atribuir sentido às práticas dos réus que são, aos olhos do direito, classificadas 

como crimes (Figueira, 2008, p. 50). Tudo isso significa que a valoração da conduta do 

réu no caso brasileiro corresponde a uma desigualdade de tratamento processual aos 

casos. Classificar um crime como “doloso contra a vida” é colocá-lo nesse outro 

procedimento, que leva a um lugar processual e físico distinto, no qual o fazer jurídico se 

dá também de forma diferente.  

Com isso a especificidade do Júri mostra a existência de uma classificação e uma 

hierarquização (Dumont, 1997 [1992], p. 373) quanto ao que pode ou não ser julgado por 

esse Tribunal. O discurso dos “doutrinadores” é no sentido de que o homicídio deve ser 

de competência do Júri porque é “o ponto mais chocante na orografia dos crimes” e a 

“mais chocante violação do senso moral médio da humanidade” (Marques, 1948, p. 39). 

Isto é, quando os “juristas” descrevem o Tribunal do Júri, dizem que a sua competência 

restrita deve-se ao fato da “vida de uma pessoa ter sido tirada”, “a vida humana”. 

Contudo, vê-se que aquilo que pesa na definição da “competência” é a interpretação, feita 

pelo promotor, sobre a intenção do réu no momento em que cometeu o crime. Pode-se 

dizer que a hierarquização é, portanto, a partir de quem mata (a intenção ou não) e não de 

quem morre (“a vida humana”).  

A essa desigualdade estão associadas duas formas distintas de produção da verdade, 

além da diferenciação também dos acusados, dando a eles tratamento díspar em razão de 

sua classe social, como demonstrou o trabalho produzido por Kant de Lima (1997). O 

“processo judicial comum” se encarrega dos “crimes profissionais”, cometidos por 

aqueles que se dedicam a essas atividades como meio de vida e enfatiza procedimentos 

de inquérito. O Tribunal do Júri, por sua vez, se especializa nos “crimes passionais”, 

teoricamente cometidos em defesa da honra e julgados pela justiça divina, expressa na 

                                                
12 Conforme o art. 10, § 1o do CPP “a autoridade [policial] fará minucioso relatório do que tiver sido apurado 
e enviará autos ao juiz competente”. O delegado, portanto, ao final das investigações, deve elaborar um 
texto classificando o fato criminalmente, de acordo com o que compreendeu ao longo da investigação. Essa 
é a última parte do inquérito e descreve os fatos como o delegado e sua equipe acreditas que eles tenham 
acontecido. 
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iluminação da consciência individual dos jurados, sem levar em consideração 

testemunhos ou fatos do processo, enfatizando assim os procedimentos do sistema de 

prova legal (Kant de Lima, 2009, p. 238). 

Há, então, uma desigualdade de tratamento jurídico que corresponde a uma 

desigualdade formal, isto é, quanto à forma de tratamento dos crimes. E ela, embora seja 

claramente detectável à observação, fica implícita e contrasta com o discurso republicano 

e igualitário que é explicitado, por exemplo, pela Constituição Brasileira (Kant de Lima, 

1999). Tal contradição mais ampla, foi inicialmente apontada pelo trabalho de Roberto 

da Matta (1979) que demonstrou o caráter paradoxal e ambíguo de princípios vigentes na 

sociedade brasileira.  

A igualdade formal, própria da lógica da complementaridade, em que cada um tem 

o seu lugar previamente definido na estrutura social se reflete nas práticas dos agentes 

que lidam com os processos. A hierarquização de pessoas em oposição aos indivíduos 

(Da Matta, 1979) se manifesta na forma como o Júri se organiza procedimental e 

espacialmente, ou seja, esse “procedimento”, quando colocado em prática, reforça e 

restaura desigualdades e hierarquias já existentes na sociedade brasileira.  

Desde que foi inserido em nosso sistema de justiça criminal, inspirado no modelo 

inglês (Flory, 1981) no ano de 1822, ainda no Brasil Colônia, esse procedimento foi sendo 

adaptado à suposta realidade local. É possível dizer que tais modificações foram 

afastando de seu funcionamento traços de “participação popular” e “democrática”, ao 

contrário do que é e era reivindicado pelos “juristas” que o formularam e que o estudam.  

Já quando de sua introdução em terras brasileiras, não foi destinado a julgar todos 

os crimes, mas somente os ditos “de imprensa contra o imperador”. Não à toa, um 

“jurista” da época afirmava que o Jury “é arvore de saborosos fructos, de amiga sombra, 

que foi transplantada de solo e se feriu, que ainda não se aclimatou e que demanda terreno 

preparado e conhecimento de sua cultura, para que viva e não definhe, nem torne insonsos 

ou perigosos os seus fructos” (Pimenta Bueno, 1839). Com esta análise demonstra sua 

interpretação de que, a forma como o Júri foi trazido para o Brasil, afastava-o do sentido 

que tinha na sociedade inglesa. 

Assim, por um lado, o sentido ideal atribuído a este procedimento é o de 

“participação popular”, pois prevê a presença de jurados, membros da comunidade, para 

a produção das decisões sobre os casos lá administrados. Por outro, no entanto, essa 

presença foi sendo paulatinamente reduzida. Mais recentemente Frederico Marques 

criticava, entre outras coisas, o alistamento de “cidadãos de classes sociais melhor 
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aquinhoadas” (Marques, 1949) como jurados. Dizia ele que com essa prática se 

estabelecia uma hierarquia entre aqueles que julgam e aqueles que são julgados e então 

afastava-se o Júri de sua “essência democrática”.  

Assim, ao longo do tempo alterações legislativas foram encolhendo a 

“participação” popular através de diversas modificações: redução do número de jurados, 

estabelecimento da incomunicabilidade entre eles, redução dos crimes de competência do 

júri, criação da votação por meio de quesitos ao invés da busca de um resultado unânime 

produzido por um debate, como demonstrei em minha dissertação de mestrado (Nuñez, 

2012). Nessa tese, meu intuito é demonstrar que, para além desses aspectos vinculados à 

estrutura e modelo do Júri, na prática, a desigualdade e o afastamento da sociedade vão 

também se reafirmando.  

Assim, essa desigualdade formal se reflete até mesmo na organização do espaço 

físico onde ocorrem os atos judiciais, como descreverei no capítulo primeiro, já que a 

estrutura física atual reforça o distanciamento do “popular”. O Júri foi transferido para os 

andares oitavo e nono do Foro Central da Comarca do Rio de Janeiro, no ano de 2012. 

Para a mudança, houve uma grande reforma, que criou uma nova estrutura física. Na 

minha interpretação, essa modificação, quando analisada, retrata a separação entre a 

sociedade e Estado ou, mais especificamente, o afastamento da sociedade em relação ao 

judiciário.  

Pretendo, portanto, ao descrever as práticas que observei ao longo do trabalho de 

campo, demonstrar que o Júri desiguala não só processualmente, ao selecionar quais 

“crimes” serão julgados através dele, mas também, e principalmente, pelas práticas dos 

agentes que lá atuam. Por meio delas desiguala réus e vítimas, desiguala os que atuam no 

judiciário na condição de funcionários do Estado (promotores, defensores e juízes) dos 

advogados e, ainda, classifica e hierarquiza, durante o fazer judicial (Eilbaum, 2012) os 

casos que são administrados por esses agentes. É esse o tema central que norteia esta tese.  

O trabalho de campo 

Para escrever esse trabalho realizei pesquisa de campo em uma das Varas do 

Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Este processo se estendeu por um ano e meio, entre 

os meses de agosto de 2014 e dezembro de 2015. Além de acompanhar a realização das 

audiências de instrução e das sessões de julgamento, observei o trabalho dos agentes, 

antes e depois da realização dos atos judiciais e nos seus intervalos. Em especial, atentei 

para as funções desempenhadas pelos defensores públicos e as suas práticas, na sede da 

Defensoria Pública. Eventualmente, li processos e manipulei documentos. Merece 
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destaque o fato de que o trabalho dos agentes não é idêntico. Cada um deles desempenha 

diferentes funções e atividades, de modo que eu buscava atentar para tais particularidades. 

Durante os rituais judiciários, anotava as falas dos agentes e dos jurisdicionados em 

meu caderno de campo e buscava apreender o máximo possível do que era dito por eles, 

registrando as locuções literalmente. No entanto, por vezes não conseguia fazê-lo na sua 

integralidade13. Todos esses momentos de convívio afiguraram-se como importantes para 

compreender o seu cotidiano de trabalho. Nessa perspectiva, o fazer judicial pode ser 

pensado como um processo, de modo que, por meio da observação das interações, é 

possível apreender o direito em ação (Geraldo, 2013, p. 637).  

Como cheguei ao campo através do defensor público titular, inicialmente tive mais 

proximidade com esses profissionais. As rotinas na sede da defensoria são de atendimento 

dos familiares dos réus, que costumam estar presos preventivamente14. Por vezes são os 

próprios acusados que buscam atendimento, o que é mais raro. Além disso, os agentes 

fazem a elaboração das peças processuais que dão andamento às ações judiciais e 

analisam os processos. É neste espaço que assessores e estagiários elaboram as petições 

de cada um dos casos. Todos os dias eles buscam processos no cartório da Vara, 

localizada no Foro Central, os levam para a defensoria e produzem as “peças processuais” 

correspondentes. Nesses momentos na sede da instituição eu podia manusear os “autos” 

e fazer perguntas, enquanto meus interlocutores me mostravam os que consideravam mais 

interessantes. Também foi a oportunidade de acompanhar os “atendimentos”. Lá fui 

apresentada à maneira como registram e arquivam as informações sobre os casos, assim 

como algumas estratégias adotadas pelos defensores para a realização de suas funções. 

Poucas vezes estive na Sede da Promotoria de Justiça, onde ficam os gabinetes dos 

promotores e trabalham os funcionários que apoiam tais agentes. Lá passei, certa vez, 

junto com a estagiária da defensoria. Fomos acompanhar o pai de um acusado, para que 

o homem conversasse com o assessor da promotora, sobre o pedido de revogação de 

prisão de seu filho. Tratava-se de um caso “humanitário”, como classificado pelos meus 

                                                
13 Quando não consegui transcrever as falas em sua completude, optei por inserir no texto parênteses e 
reticências (...) para informar que se trata de trechos faltantes nos diálogos ou falas transcritas.  
14 Pesquisa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgada no ano de 2017, demostrava que o total de 
presos no Brasil era de 654.372, sendo 221.054 provisórios. O percentual de por Unidade da Federação 
oscilava entre 15% a 82%. Entre 27% a 69% estavam custodiados há mais de 180 dias. O tempo médio da 
prisão provisória, no momento do levantamento, variava de 172 dias a 974 dias. Os crimes de tráfico de 
drogas representaram 29% dos processos que envolvem réus presos; crime de roubo, 26%; homicídio, 13%; 
crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, 8%; furto, 7%; e receptação, 4%. Para mais informações 
vide: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84371-levantamento-dos-presos-provisorios-do-pais-e-plano-de-
acao-dos-tribunaisf>. Acesso em: 15, dez., 2017. 
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interlocutores. Outras vezes acompanhei as promotoras e promotores para falar de algum 

processo em especial. Como ficam menos tempo na sede do MP, pois eram eles que me 

diziam que costumavam ir direto ao Foro Central, sem permanecer tanto em seus 

gabinetes, não acompanhei o trabalho dos agentes diretamente, tampouco atendimentos 

que tenham realizado, além desse que expus acima.  

Desse modo, foquei nas interações que se dão nas salas de audiência, durante os 

julgamentos, nos gabinetes dentro do Fórum e em seus corredores, assim como nas 

demais instalações do Tribunal de Justiça. Lá os agentes se encontram antes e durante as 

sessões e, sobretudo, nos seus intervalos. Nesses momentos conversam e dialogam sobre 

casos, práticas e representações. Os intervalos se afiguraram especialmente como 

momentos muito ricos para mim, como observadora de suas rotinas. Embora eu 

inicialmente tenha ficado mais próxima dos defensores, com o tempo passei a conviver 

com todos os agentes, inclusive com as secretárias e assessoras do juiz.  

Durante tais atividades, estive com meus interlocutores conversando sobre os 

processos e sobre o que aconteceria em cada sessão, as estratégias adotadas por cada um 

e os “acordos” firmados entre eles. Diálogos estes que, por vezes, acusação e defesa têm 

antes da sessão, quando são os “júris de acordo”. Na carceragem, acompanhava os 

defensores públicos durante as “entrevistas” com os réus e também conversava com os 

policiais militares que faziam a segurança do local e a condução dos acusados.  

O trabalho dos advogados não acompanhei de maneira intensiva, embora 

conversasse com eles, também por conhecer e manter relações pessoais e profissionais 

com alguns “criminalistas”. Assim, durante a realização do trabalho de campo, nas 

audiências e julgamentos, fiquei mais tempo junto da família judicial, até mesmo porque 

a maior parte dos casos é acompanhada pelos defensores públicos e não pelos advogados. 

Como o foco do trabalho de campo foi o Júri, quem lá permanece intensamente são os 

defensores e não os advogados, a presença dos últimos é esporádica e não há regularidade. 

Com os primeiros, sim, eu podia conversar eventualmente e, certa vez, até os acompanhei 

na carceragem para conhecer os réus que eles defendiam.  

Em algumas oportunidades, também participei de momentos de sociabilidade fora 

do espaço do Tribunal, como lanches, happy hours e as festas de final de ano, em 2014 e 

2015. A última celebração marcou a minha saída do campo, uma vez que em 2016 deixei 

de frequentar o Tribunal do Júri com regularidade, embora tenha ido lá em outras 

oportunidades e tenha também mantido contato com meus interlocutores.  
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Estive poucas vezes no cartório, onde ficam os processos. Na minha primeira ida a 

campo, quando fui até o Foro Central para dar início ao estudo, visitei o local para pedir 

informações sobre as sessões de julgamento. Depois retornei ao recinto poucas vezes. Em 

todas as visitas que se seguiram, em diferentes momentos da pesquisa, era autorizada pelo 

juiz ou por seus assessores, que me apresentavam ao chefe do cartório como a 

“antropóloga” que estava fazendo um estudo sobre o Júri.  

Retornei a esse espaço outras duas vezes, após uma modificação na equipe, 

correspondente à mudança do juiz titular. Na última oportunidade, a assessora do novo 

magistrado apresentou-me pessoalmente ao escrivão. Essa apresentação pessoal fez com 

que, ao menos ele, me recebesse melhor, franqueando-me a leitura dos processos que 

iriam a julgamento nas próximas sessões. O acesso à informação nesses espaços, como 

demonstra pesquisa realizada por Miranda (2000), embora seja público, só se concretiza 

mediante permissão. Esta, por sua vez, só pode ser garantida por aqueles que detém o 

controle e o poder e após a identificação das pessoas consideradas privilegiadas15. 

Optei por trabalhar a partir de casos também por estar familiarizada com essa forma 

de organizar os resultados da pesquisa. Trata-se de uma estratégia de análise e 

composição dos dados que adotamos no Grupo de Pesquisa em Antropologia do Direito 

e das Moralidades (GEPADIM), ao qual me vinculo, coordenado pela Professora Lucía 

Eilbaum, minha coorientadora na escrita dessa tese. O grupo integra o subprojeto de 

pesquisa no âmbito do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia – Instituto Nacional de 

Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos (INCT-InEAC), 

intitulado “Moralidades, Justiça e Conflitos”. Em empreendimento anterior16, em 

particular, trabalhamos em pesquisas que nos permitiram identificar aquilo que 

chamamos de “repercussão” em nossos campos. Nesse sentido, os casos foram usados 

como uma ferramenta empírica e analítica, para a compreensão e explicitação das práticas 

que observamos em nossas pesquisas de campo.  

Assim, a partir do exame de uma série de incidentes específicos ligados às mesmas 

pessoas e grupos, no decorrer da observação de seu trabalho, busco aqui demonstrar como 

esses incidentes – isto, é, os casos (Gluckman, 1975) que ilustrarão essa tese – se ligam 

                                                
15 Além da pesquisa de Miranda (2000), recentemente o trabalho de Brito (2017) também apresenta as 
práticas e representações dos agentes do cartório sobre o seu trabalho e as hierarquizações e classificações 
dos funcionários sobre essas práticas. 
16 O projeto “Crimes de Repercussão” x “crimes comuns”: a administração judicial de conflitos no estado 
do Rio de Janeiro era coordenado por Lucía Eilbaum e foi aprovado pela Chamada Universal (MCTI/CNPq 
n. 14/2012) 
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ao desenvolvimento das relações sociais estabelecidas entre eles. Analisando como esses 

agentes atribuem sentido ao que fazem e como interagem para dar conta do fazer judicial. 

Ou seja, os casos explicitam as relações entre as pessoas do grupo e, embora sejam 

apresentados isoladamente, permitem demonstrar as rotinas e as exceções, identificadas 

nas práticas que acompanhei ao longo da pesquisa. Busquei então contrastar os “casos” 

entre si para pensar como eram administrados, demonstrar o que e como acionavam 

determinadas reações nos agentes e, assim, o que demonstravam. Nesse sentido, os seus 

elementos ultrapassam e excedem os processos judiciais. No entanto, essa escolha quanto 

à organização do material de campo implica também em perdas. Como os elementos 

analisados são agrupados em torno dos casos, alguns de seus aspectos podem ser perdidos 

ao longo da investigação. Empreenderei esforços para que isso não ocorra.  

Assim, as histórias que apresento são reconstruções feitas a partir das narrativas dos 

envolvidos nos processos e dos próprios agentes. Ao observar as sessões, diante do que 

era expressado oralmente pela acusação e pela defesa, assim como em face dos 

componentes trazidos pelas testemunhas, vítimas e réus, tento analisar como se dava a 

administração desses conflitos, através das disputas estabelecidas entre eles. Quando se 

trata de casos de repercussão (Eilbaum; Kant de Lima e Medeiros, 2017) combino as 

narrativas do plenário e do processo com outras fontes, como matérias jornalísticas, sites 

que falam sobre essas histórias e até mesmo pesquisas sobre os fenômenos, como é o caso 

dos julgamentos que envolvem as milícias e acusados reputados como milicianos.  

 

A pesquisadora 

O resultado dessa pesquisa se relaciona e é fruto de minha trajetória como 

pesquisadora em formação. De modo que a pesquisa e a trajetória mutuamente se 

influenciam. No meu caso, aprender a fazê-la passou ainda por um processo de 

socialização acadêmica na antropologia e, de modo ainda mais específico, pelo Núcleo 

Fluminense de Estudos e Pesquisa (NUFEP/UFF) e pelo INCT/InEAC. Além disso, o 

teve também implicações pessoais, pois levou a me a mudar de Porto Alegre/RS para o 

Rio de Janeiro/RJ. 

Depois de finalizar minha graduação em direito no ano de 2007, na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) passei por algumas experiências 

profissionais na área jurídica17. No ano de 2010, insatisfeita com certa perspectiva e 

                                                
17 Além de ter estagiado em escritórios de advocacia empresarial e no Ministério Público, atuei como 
advogada em ONGs, como a “Themis, Gênero, Justiça e Direitos Humanos”, o “Instituto Migrações e 
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práticas dessa área, ingressei no mestrado em “Sociologia e Direito” da UFF e optei desde 

então por me dedicar à vida acadêmica como estudante, pesquisadora e professora. Foi 

nesse movimento que teve início o meu intensivo contato com a antropologia. Passei a 

participar semanalmente das reuniões coordenadas pelo Professor Roberto Kant de Lima, 

à época no NUFEP/UFF, por indicação do Professor Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo, 

coordenador do grupo de pesquisa do qual eu fazia parte na PUCRS, que já integrava a 

rede que consubstancia o INCT/InEAC. Durante as reuniões tinha início a “domesticação 

teórica e metodológica” do meu olhar (Oliveira, 1993) que posteriormente viria a ser 

fundamental para a realização dessa pesquisa. 

Além disso, dois anos depois que cheguei ao Rio, pela convivência que tínhamos 

no NUFEP, por um convite da Professora Lucía Eilbaum, passei a integrar o grupo de 

pesquisa por ela coordenado, formado à época para a elaboração do projeto de pesquisa 

“Os ‘crimes de repercussão: racionalidades e moralidades na administração judicial de 

conflitos no estado do Rio de Janeiro”, também no âmbito do INCT/InEAC. Nesse 

momento começamos a discutir nossas pesquisas de campo sob uma perspectiva da 

“antropologia das moralidades” naquele que, hoje, é o GEPADIM.  

Como pesquisadora, durante todos esses anos, mantive o interesse pelo Tribunal do 

Júri, tendo-o como “objeto” de pesquisa em meu trabalho de conclusão de curso (Nuñez, 

2007) e em minha dissertação de mestrado (Nuñez, 2012). Foi, para dar continuidade ao 

processo de formação e pensando em compreender o “fazer judicial” (Eilbaum, 2012) 

que se dá no Júri, além de me manter vinculada ao grupo de pesquisadores que integro, 

sob orientação do Professor Kant de Lima, que optei por fazer o doutorado no Programa 

de Pós-graduação em Antropologia da UFF. 

Quanto à esta pesquisa, em razão do lugar onde a fiz, o campo não se constituiu 

como previamente exótico, mas, sim, em alguma medida familiar18. Minha socialização 

prévia, por um lado, me permitiu ver, ouvir e refletir sobre o que vi e ouvi no campo e, 

por outro, provavelmente, deixar de ver, ouvir e refletir algumas outras dimensões, ainda 

que não fosse nativa do Tribunal do Júri stricto sensu. Em princípio, eu dispunha de um 

mapa mental que me familiarizava com aquele cenário e com a situação social na qual 

                                                
Direitos Humanos” e o Centro de Estudos Contemporâneos, CESCON, que facilitava a execução de 
políticas públicas na área de segurança e cidadania do Governo Federal, na cidade de Porto Alegre/RS. No 
Governo Federal, mais especificamente na Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, como “assessora 
jurídica”.  
18 As noções de exótico e familiar estão fundadas na “distância social e psicológica” do pesquisador em 
relação ao campo, ressaltando que, no caso do antropólogo que pesquisa sua própria sociedade, o “familiar” 
nem sempre é “conhecido” (Velho, 1978). 
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me inseria (Velho, 1978), dominando, por exemplo, as diferentes formas de linguagem – 

verbais e não verbais – presentes no lugar.  

Mas, por outro lado, eu não conhecia com precisão nem o ponto de vista, nem as 

visões de mundo e, tampouco as regras sociais, que estavam colocadas entre as interações 

daquelas pessoas, pois, como estudante ou profissional do direito, nunca tinha me 

preocupado ou atentado para isso. Face ao caráter interpretativo e subjetivo do processo 

de pesquisa antropológico, filtrado pelo ponto de vista do observador (Geertz, 2007 

[1997]), tratava-se de mexer não só com a minha razão, com a apreensão cognitiva e 

racional dos fenômenos que observaria em campo, mas também com as minhas emoções, 

com a minha “socialização coercitiva” anterior (Da Matta, 1981). No meu caso, tratava-

se (e trata-se) de estar atenta e concentrar esforços para, grande parte do tempo, “tirar a 

capa de membro de um grupo social” para poder estranhar as regras sociais familiares e 

descobrir o exótico petrificado, ou naturalizado, dentro de mim pela reificação (Da Matta, 

1981). 

Minha socialização no direito influenciou já desde o início a pesquisa, a começar 

pelo acesso que tive ao Tribunal do Júri. Embora as sessões de julgamento lá realizadas 

sejam públicas, desejava acompanhar o trabalho cotidiano dos agentes, isto é, daqueles 

que atuam no Júri, diariamente. Para tanto, teria que me posicionar do lado de “dentro” 

do vidro, no plenário, e não na plateia, conforme explicarei melhor no primeiro capítulo, 

que se refere ao espaço, de modo que pudesse estar com os agentes. Assim, quando iniciei 

o trabalho de campo já vivia há quase quatro anos na cidade do Rio de Janeiro e atuava 

como assistente de pesquisa na FGV Direito Rio19. Consequentemente, conhecia o 

professor coordenador da graduação, que também é “advogado criminalista”, com quem 

mantinha uma boa relação. Agendei uma conversa com ele, para falar sobre o Júri e pedir 

acesso a possíveis contatos no campo.  

Nesse dia meu colega comentou sobre as características que identificava em cada 

uma das Varas do Júri. Recomendou enfaticamente que, caso eu quisesse compreender 

como o fazer judicial funciona, não fosse para uma delas em específico. Disse-me que o 

                                                
19 Como assistente de pesquisa, durante o mestrado e inicio do doutorado, participei de dois projetos no 
âmbito da FGV Direito Rio. O primeiro, chamado “Mais Justiça e Sociedade”, coordenado pela Professora 
Fabiana Luci de Oliveira, buscava compreender o acesso à justiça em áreas de favela, por meio de dois 
surveys e também de entrevistas qualitativas com agentes públicos, propunha-se a estudar o acesso à direitos 
e sua implementação nas favelas do Cantagalo, Vidigal e parte do Complexo do Alemão. O segundo projeto 
de pesquisa que atuei, utilizava a metodologia da “História Oral” para entender as representações dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal –STF – sobre a Constituição Federal de 1988 e os direitos e 
garantias fundamentais nela previstos. Este último projeto era, à época, coordenado pelo Professor 
Fernando de Castro Fontainha, hoje professor do IESP/UERJ. 
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magistrado titular não tinha “perfil de juiz de júri”, “é muito combate ao crime, 

performático”. Informou-me em seguida que tinha relação bastante próxima com o 

defensor público titular de outra vara, que fora seu colega na graduação em direito. 

Sugeriu que eu fizesse contato com ele, que também fazia doutorado e, por isso, se 

interessaria em contribuir com minha pesquisa. Passou-me então o endereço eletrônico 

do defensor e eu, em seguida, lhe escrevi um e-mail.  

O homem inicialmente não respondeu minha mensagem. Foi em razão da ausência 

de resposta que criei coragem e fui diretamente ao Júri, numa tarde do mês de julho de 

2014. Chegando lá, sentada na plateia, identifiquei-o. Desci então para o oitavo andar do 

Fórum, procurei a entrada do plenário, pedi autorização ao PM que controla o acesso ao 

local e fui conversar com ele, dizendo que havia sido indicada por seu colega. O defensor 

foi gentil e, já naquele primeiro dia, permitiu que eu continuasse assistindo a sessão ao 

seu lado, no plenário. Foi, portanto, através dele, que fui me aproximando dos demais 

atores do Júri. Por seu intermédio fui apresentada ao juiz, aos promotores e outros 

defensores que lá atuavam.  

Passei então a acompanhar o trabalho desses agentes diariamente. A princípio 

observava somente as sessões de julgamento e, com o tempo, comecei a me aproximar 

dos promotores, quando também passei a assistir os julgamentos ao lado deles. Para ir ao 

Tribunal, me arrumava da mesma forma que o fazia quando atuava como advogada: 

roupas, sapatos e maquiagem20. Essa foi uma das estratégias que utilizei para me inserir 

naquele contexto. O que facilitava não apenas a minha entrada no Fórum, mas também o 

acesso aos cartórios e plenários, bem como o trânsito entre os profissionais. Essa 

facilidade no acesso se deve a maneira como o mundo do direito valoriza a dimensão 

estética, que é formal e espera-se que seja seguida por todos que nele atuam. Não à toa, 

todos os verões, inicia-se uma enorme discussão, sobre o uso de terno e gravata pelos 

advogados. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro libera o seu uso, até o dia 20 de 

março21. 

                                                
20 Sobre a vestimenta como linguagem dentre os “operadores da justiça”, Sinhoretto (2005, p. 148) analisa 
sua corporalidade e demonstra como a “a vestimenta é um símbolo de distinção de grande relevância” para 
esse grupo social.  
21 Através do Ato Normativo Conjunto nº 01/2016, o Tribunal determinou que “durante o período do verão, 
os advogados no exercício da profissão estão dispensados do uso do terno e gravata no Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), inclusive em audiências e no segundo grau de jurisdição. Com vigência 
até 20 de março, a medida é justificada pela temperatura no verão do Rio de Janeiro que tem ultrapassado 
a casa dos 40 graus”. Disponível em: < http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/28503>. 
Acesso em: 1o, jul., 2017. 
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O fato de dominar a linguagem estética, como disse, não fazia com que eu fosse 

vista pelos meus interlocutores como profissional do campo. Ao contrário, era tratada 

como “pesquisadora” e apresentada aos – e pelos – meus interlocutores como 

“antropóloga”. Assim, diferentemente de Luppeti Baptista (2007) que, durante a 

realização de pesquisa para a escrita de sua dissertação de mestrado e tese de doutorado, 

disse ter sido necessário desprender-se da condição de advogada, para mim não foi 

necessário me pensar nesta condição. Isso porque, já estava afastada do fazer judicial há 

muito tempo e, além disso, longe do lugar onde havia atuado como tal – Porto Alegre. No 

entanto, durante a pesquisa, colocava permanentemente um questionamento a mim 

mesma, no que concerne a ser ou não ser “nativa”, sendo esse um lugar de ambivalência 

para mim. 

Nesse sentido, minha participação na sala secreta também demonstrava a 

ambivalência. Isso porque, diversas vezes pude assistir às votações dos jurados no 

referido recinto. O magistrado, na primeira vez que me permitiu fazê-lo, disse que não 

haveria problemas pois, segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), a presença de 

estudantes na sala secreta para fins educacionais e instrutivos “não geraria nulidade ao 

julgamento22”. Ao asseverar isso, me classificava como uma estudante e não como 

advogada, classificação essa que seguiu predominante até o final da pesquisa de campo, 

embora convivesse alternadamente com a outra identidade. 

Assim, aquilo que me foi dado ver e escutar, está vinculado com quem eu era no 

campo, contextualmente, a partir dos vínculos e das representações construídas entre mim 

e os meus interlocutores. Refletir sobre a minha identidade é considerá-la também 

situacional, pois era negociada e modificada em interação (Barth, 2000, p. 137) a partir 

do que íamos compondo nessa relação. Para eles, eu não era “nativa”, mas também não 

estava no lugar distante de alguém que nada sabia sobre o direito. 

O conceito de “nativo” ou de antropólogo “nativo23” relaciona-se com o 

colonialismo (Narayan, 1993). O que esse conceito à época ignorava é que, mesmo para 

                                                
22 Pesquisei rapidamente a jurisprudência do STF sobre o tema e encontrei de fato dois acórdãos que 
apontam a inexistência de nulidade face à presença de estudantes na sala secreta. Entretanto, as decisões 
explicam que não haveria nulidade não pelo fato de serem estudantes, mas por ficarem “silentes e à 
distância” e, uma vez que a defesa não “demonstrou prejuízo face à sua presença” não haveria porque falar 
em nulidade. O que importa, nesse caso, não é a justificativa de fato disposta no acórdão, mas o que o juiz 
dizia sobre a minha presença na sala secreta, associando-me com estudantes e não com advogados. Por 
curiosidade, segue o número do Habeas Corpus: HC 65.164-GO, julgado em 02/10/1987.  
23 Isto é, um tempo em que se estabeleciam relações desiguais de poder, no qual se pressupunha que um 
nativo poderia aportar coisas novas e diferentes à pesquisa, em razão do acesso à certas informações que 
só seriam a ele franqueadas. A expressão presume, desse modo, a existência de “uma perspectiva autêntica 
que somente aquele que tenha sido, ou seja, parte do grupo seja capaz de compreender” (Narayan, 1993). 
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um insider, é impossível ser onisciente: todos sabemos sobre uma sociedade a partir do 

nosso local particular dentro dela (Narayan, 1993). Nesse sentido se, como estudante de 

direito o júri era por mim observado desse lugar “nativo”, como antropóloga eu dava a 

ele um outro olhar. O processo de aprender sobre antropologia e, além dele, a socialização 

a que estava sujeita no NUFEP e no INEAC, as discussões durantes as reuniões de 

pesquisa com meus orientadores e colegas, foram me dando as ferramentas para poder 

olhar (Oliveira, 1993) para o campo como tal e refletir sobre o que via, sob uma nova 

perspectiva, orientada pelas competências que fui adquirindo.  

Esse distanciamento ou proximidade está ligado, também em grande parte, ao tipo 

de pesquisa que se faz na antropologia: o campo, tal como ele se apresenta ao olhar do 

pesquisador, depende da construção que se faz do outro. Construção essa que não é dada, 

mas produzida através do contato do antropólogo com seus interlocutores. Nesse sentido, 

o nativo só existe como nativo, desde o olhar do antropólogo. Olhar este que, alicerçado 

na teoria antropológica, é capaz de o observar e “exprimir sua cultura culturalmente, isto 

é, reflexiva, condicional e conscientemente” (Viveiros de Castro, 2002). Sob essa 

perspectiva o “nativo” é sempre “relativo”, na medida em que é construído como outro 

em relação, pelo olhar do antropólogo. Essa nova relação que se estabelecia entre mim e 

o direito, tendo a antropologia como lente para analisar um fenômeno que já me era 

familiar, forneceu-me, assim, as ferramentas substanciais para uma nova forma de 

compreender o fenômeno jurídico.  

 

Os capítulos 

No intuito de mostrar como as práticas dos agentes desigualam os casos, os réus, 

vítimas e a própria administração desses conflitos, organizei essa tese em quatro 

capítulos. Inicio, no capítulo primeiro, descrevendo o espaço físico do júri, como um 

lugar. Aquele onde se dá o fazer judicial que, pela maneira como está organizado, separa 

o “público” dos agentes e, ainda, isola os jurados do “público”. Por fim, mantém como 

centro, visual e de poder, o magistrado.  

Em seguida, no segundo capítulo, apresento os agentes que atuam no Júri. Além de 

os descrever, analiso a maneira como se relacionam dentro desse espaço e, ainda, fora 

dele. Busco, nessa parte, dar carne e sangue ao esqueleto (Malinowski, 1978 [1926]) 

dessa pesquisa. Através da descrição dessas pessoas também me proponho a compreender 

seus valores morais que os orientam durante a realização de seu trabalho. Por fim, trago 

o conceito de família judicial que, me parece, explica a maneira como esses agentes se 
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relacionam, seja entre eles ou com os casos e com os envolvidos nesses casos e, ainda, 

como constroem e representam social e moralmente essas relações.  

No capítulo terceiro, apresento os casos classificados no campo como “de briga”. 

Tendo em vista que um dos pilares do Júri, do ponto de vista da doutrina jurídica, é o 

embate de teses, entre acusação e defesa, por meio do exercício do “contraditório”, 

acreditei que esses fossem os casos mais comuns. No entanto, fui descobrindo que, ao 

contrário, eles são raros. Busco analisar tais casos pensando no que consiste a “briga” e 

como os agentes acionam esse recurso. Produzir ou não a “briga” e empreender ou não 

empreender “carga” também é um fator que desiguala e hierarquiza os processos, as 

vítimas e os réus, advogados e defensores.  

Por fim, no capítulo quarto, analiso os “acordos”. Eles consistem em negociações 

informais e, em geral implícitas, sobre o julgamento ou o encerramento dos casos. Os 

elementos para firmá-los ou não são o eixo de análise desse capítulo. Como chegam a 

eles, o que leva a um caso de “acordo” e como eles são administrados. Isso porque, assim 

como as “brigas”, eles são formas de tratar os conflitos que passam pela avaliação que os 

agentes fazem sobre os réus e vítimas. Além disso, percebi que a maneira como se 

produzem os “acordos” reforçam quem pertence e quem não pertence à família judicial.  

O título do trabalho “Aqui não é casa de vingança, é casa de justiça!”: moralidades, 

hierarquizações e desigualdades na administração de conflitos no Tribunal do Júri traduz 

alguns pontos importantes da tese. A frase entre aspas foi enunciada por Daniel, meu 

principal interlocutor durante a realização de um julgamento. O termo “casa” está 

relacionado com a representação da família judicial enquanto tal, bem como a alternância 

das lógicas entre casa (espaço privado) e rua (espaço público), ao longo do fazer judicial, 

como observei por meio do trabalho de campo. Ainda, a representação de “justiça” e 

“vingança” são duas categorias acionadas pelos agentes durante as “brigas” e a produção 

dos “acordos”.  

Sobre a organização visual do texto, procurei utilizar aspas para os termos nativos 

e, claro, citações de autores. Empreguei fonte itálica aos conceitos analíticos. No entanto, 

por vezes os termos jurídicos são tantos, que considerei necessário usar mais aspas do 

que talvez devesse. Ainda, informo que todas as fotografias presentes na tese foram feitas 

por mim, durante o trabalho de campo, depois de autorizada pelo magistrado. A planta 

baixa é de autoria de Gabriel Avellar, arquiteto.  

Presumo relevante esclarecer por que letras de sambas abrem os capítulos. O samba 

como gênero musical me acompanhou durante a escrita dessa tese, tanto ao dançá-los na 
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gafieira para aliviar as agruras do processo de escrita, quanto os ouvindo em rodas e em 

casa. Desse modo, não há outra justificativa para o seu uso senão o meu gosto ao escutá-

los e dançá-los e o quanto foram meu alento e diversão durante essa longa travessia 

chamada tese. Por fim, destaco que todos os nomes que aparecem nesse trabalho são 

fictícios, exceto aqueles que tratam de casos de repercussão, pois esses são conhecidos 

ampla e publicamente.  
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Capítulo 1 

“Aqui é casa de justiça”: o Júri como lugar onde vivos e mortos são julgados 
 

Ah, meu bom juiz 
Não bata este martelo nem dê a sentença 

Antes de ouvir o que o meu samba diz 
Pois este homem não é tão ruim quanto a senhor pensa 

(Meu bom juiz, Serginho Meriti e Beto Sem Braço, 1986) 
 

O Tribunal do Júri foi introduzido no Brasil no ano de 1822, para processar e julgar 

os crimes contra a liberdade de imprensa, inspirado no modelo inglês do Trial by Jury. Já 

neste momento o termo original Trial, que significa processo, procedimento, foi traduzido 

como Tribunal, remetendo para um lugar, no sentido concreto do termo. Neste capítulo 

apresento o espaço físico no qual funciona o Tribunal do Júri da Comarca do Rio de 

Janeiro, pensando nessa acepção de onde se dá o fazer judicial. Para tanto, descrevo o 

ambiente em que realizei o trabalho de campo para produzir essa pesquisa.  

Antropólogos pesquisam pessoas fazendo coisas nas aldeias, e não as aldeias em si 

(Geertz, 1989 [1973]). Isto é, o lugar onde transcorre o estudo não é o objeto do estudo. 

No entanto, o ambiente em que os agentes (judiciais e não judiciais) fazem acontecer os 

atos processuais, as audiências e as sessões de julgamento influencia e impacta o fazer 

judicial. Compreendendo isso, retrato aqui os lugares que percorri e nos quais permaneci 

para fazer meu trabalho de campo. São corredores, escadas, elevadores, salas, cozinhas, 

banheiros, gabinetes, a carceragem, o cartório e, mais especificamente, a plateia e o 

plenário. Não significa, no entanto, que nos dois últimos se estabeleça apenas o fazer 

judicial, pois neles os agentes interagem diariamente também de modo pessoal, mas 

ambos são os lugares de realização dos rituais judiciários por excelência. 

O espaço que aqui descrevo é resultado da realização de adaptações e reformas24 

pensadas por parte dos administradores e gestores do Tribunal de Justiça. Entendo que a 

descrição espacial e o processo de mudança correspondente é significativo porque reflete 

a maneira como as práticas judiciais que nele se desenvolvem, desigualam e hierarquizam 

os agentes, as testemunhas, réus e a plateia. Ao final do capítulo inseri a planta baixa do 

Tribunal do Júri. 

 

                                                
24 Historicamente o Tribunal do Júri do Rio de Janeiro já funcionou em diferentes espaços na cidade. Da 
Casa França Brasil, onde funcionava o II Tribunal do Júri, entre 1956 e 1978, assim como o atual Museu 
da Justiça (vide nota seguinte). A última reforma a que me refiro, diz respeito às mudanças nos andares 
oitavo e nono do Foro Central, no ano de 2012. 
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O Tribunal do Júri 

Durante a pesquisa de campo, dirigia-me diariamente ao Foro Central, onde 

funcionam as Varas do Tribunal do Júri da Comarca do Rio de Janeiro. Localizadas 

atualmente nos andares oito e nove do referido prédio, situado na Avenida Erasmo Braga, 

próximo à Praça XV, no centro da capital fluminense. Digo atualmente porque elas nem 

sempre funcionaram lá. As quatro varas da comarca da capital foram transferidas para as 

“novas instalações” no ano de 2012, mais precisamente no dia 12 de junho do referido 

ano. Antes da reforma, estavam divididas entre dois prédios. A 1a Vara realizava seus 

julgamentos no local conhecido como Palácio da Justiça25 e as demais funcionavam nesse 

mesmo prédio principal, no Foro Central, porém em outro andar.  

As Varas do Júri, então, foram todas reunidas no prédio principal, no ano de 2012. 

Para recebê-las o judiciário fluminense criou uma nova estrutura física26 composta de 

plenários, plateia e respectivos gabinetes. Esse espaço foi modernizado e, além de ser 

construído com materiais nobres como mogno, granito, vidros blindados e espelhados, 

foi também equipado com muitos aparelhos eletrônicos como câmeras, microfones e 

computadores, dando ao lugar, aos meus olhos, isto é, na minha representação, 

características de luxo e pompa. Toda a sua composição contrasta com outros Tribunais 

do Júri de comarcas que conheci, no estado do Rio de Janeiro e fora dele, e também com 

outras partes do próprio Foro Central.  

  Impressão semelhante a que eu tinha certa vez foi expressa por dois jurados que, 

sentados ao meu lado, travavam uma conversa entre eles, antes do início de uma sessão. 

Durante o diálogo, um dizia para o outro: “o quanto não gastaram nisso tudo aqui, 

enquanto tem tanto hospital sem leito”. O comentário do homem remeteu meus 

pensamentos para o retrato de um local luxuoso, exatamente o que pensei na primeira vez 

em que lá estive. Não por acaso essa percepção era enunciada por um jurado e não por 

um integrante da família judicial.  

O Foro Central é dividido entre a parte “antiga” e a “nova”. A parte antiga tem o 

piso acinzentado, com banquetas de corino27 preto envelhecidas e corredores escuros. Na 

                                                
25 O hoje chamado de “Museu da Justiça do Estado do Rio de Janeiro” localiza-se próximo ao Foro Central. 
O prédio foi inaugurado em 6 de novembro de 1926 com a finalidade de abrigar a então chamada “Corte 
de Apelação”. Durante mais de oito décadas esse espaço abrigou várias Varas e Tribunais, inclusive o 
Tribunal do Júri. Tal construção, depois de passar por uma reforma nos anos de 2009 e 2010, passou a 
abrigar o referido Museu. É nessa construção que existe o “Salão dos Passos Perdidos”.  
26Conforme notícia veiculada no site do Tribunal de Justiça, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE 
JANEIRO. Disponível em: <http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/79501>. Acesso 
em 28, ago., 2014. 
27 Corino é um material sintético que imita couro. Considerado mais ecológico também é de custo inferior. 



	

 

39 

estrutura do Júri somente os cartórios das Varas, que são espaços de menor prestígio 

dentro da hierarquia do trabalho judiciário, ainda estão situados na “lâmina antiga”, no 

nono andar. As demais instalações (plenários e gabinetes) ficam na “parte nova”.  

Cada uma das quatro Varas do Júri dispõe de uma estrutura exclusiva, com o 

respectivo plenário e sua plateia. Trata-se também de uma inovação resultante da reforma, 

pois antes dela havia apenas um plenário no prédio que hoje funciona o museu e outro no 

edifício principal. Este último era compartilhado pelas três Varas lá localizadas, que 

alternavam seus dias de sessão.  

Nas novas instalações cada Vara tem seu próprio plenário. Além das sessões de 

julgamento, duas delas realizam as “audiências de instrução” dentro desses recintos 

amplos, que são abertos ao público. Nas outras duas, por decisão tomada por seus 

respectivos juízes titulares, foram criadas “salas de audiências”, no local inicialmente 

projetado para funcionarem as “salas secretas”. Assim, em tais Varas os julgamentos e as 

audiências podem ocorrer concomitantemente: em dias de julgamento, as audiências 

ocorrem na sala secreta. Quando os jurados vão votar, suspendem os atos processuais de 

“instrução” e fazem as votações. Depois as audiências são retomadas. 

Eu, habitualmente, ficava no oitavo andar, pois desenvolvi a pesquisa 

essencialmente junto aos agentes responsáveis pelo fazer judicial. Por isso costumava me 

dirigir diretamente para este andar, depois de ingressar por uma das portarias do prédio. 

Passava então pelo emaranhado de corredores até chegar a entrada do plenário, onde 

perguntava aos funcionários se as audiências ou sessões já haviam começado. O espaço 

onde acontecem as sessões e audiências tem dupla entrada: uma pelo oitavo andar, 

destinada às partes (vítimas e réus), juiz, promotores, defensores, advogados e 

testemunhas; e outra separada, no nono andar. Esta última foi projetada para receber o 

público que integra a “plateia”. Configura-se, assim, uma separação espacial entre aqueles 

que vão assistir o júri e aqueles que vão fazer a sessão acontecer. 

A plateia fica no nono andar, apartada e ao mesmo tempo interligada, do/ao 

plenário por grandes vidros que são blindados, segundo o policial militar que faz a 

segurança do oitavo andar, isto é, do plenário. Há diferença de altura entre os andares, o 

que produz um desnível físico e visual entre os ambientes e dá ao conjunto a configuração 

de auditório em declive, que pode ser associado com a planta de um “cinema” ou de um 

                                                
Feito com tecido 70% de PVC, 25% poliéster e 5% poliuretano. Possui, portanto, tipos de plástico em sua 
composição, para ficar mais semelhante ao couro natural. Vide, para mais informações: 
<https://www.westwing.com.br/guiar/corino/>. Acesso em: 23, dez., 2017. 
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“teatro”. 

Em cima permanecem sentados os familiares das vítimas e dos réus, assim como 

os demais interessados em assistir ao julgamento. No andar de baixo, juiz, promotor, 

advogados ou defensor e seus respectivos assessores, bem como os guardas e o oficial de 

justiça fazem os atos judiciais. O réu e as testemunhas também ficam no andar de baixo, 

pois é ali que acontece o julgamento. Estas últimas, depois de prestarem depoimento 

podem ir embora ou subir para assistir a sessão na plateia. O réu, por sua vez, permanece 

em plenário na maior parte do tempo, salvo quando os trabalhos são suspensos ou quando 

uma testemunha pede para não depor em sua presença. Essa segunda opção é bastante 

frequente, e se dá quando os envolvidos alegam “temor ou sério constrangimento”28 em 

relação ao acusado. Nesses casos o réu é retirado do plenário e espera na carceragem 

enquanto essas testemunhas são ouvidas.  

O policial militar referido acima, em conversa com familiares dos envolvidos em 

um processo que queriam assistir a uma sessão, lhes orientou que fossem ao andar de 

cima. Em seguida, lhes explicou: “é como se fosse um cinema, lá vocês podem sentar e 

assistir ao julgamento”. Ao longo deste trabalho chamarei a primeira sala, que pode ser 

acessada e está localizada no 8o andar de “plenário”, pois nele acontecem os rituais 

judiciais, isto é, as audiências e julgamentos. Tratarei como “plateia” a sala localizada no 

9o andar, pois é neste piso que o público pode assistir às sessões. Essas também são as 

categorias usadas pelos agentes para denominar ambos espaços. Abaixo inseri uma foto 

que traz a visão que o magistrado tem, quando sentado em sua cadeira, ao observar a 

plateia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
28 Dispõe o artigo 217 do Código de Processo Penal que “Se o juiz verificar que a presença do réu poderá 
causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique 
a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa 
forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor. 
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Fotografia 1 - Vista da mesa do juiz para os jurados e a plateia 

 
Fonte: Nuñez, 2015. 

 

Os familiares e todos os demais interessados em acompanhar os julgamentos 

(jornalistas, estagiários, estudantes, pesquisadores, entre outros) são proibidos de se 

acomodarem na primeira fileira de cadeiras da plateia, que pode ser visualizada na foto 

acima. Segundo o juiz, “sentar naquela distância ameaça a segurança dos jurados”. Disse-

me à oportunidade que eles poderiam ser vistos por quem está assistindo o julgamento 

desse lugar, mas não das fileiras posteriores. Porém, mesmo nos dias em que são 

realizadas audiências de instrução e julgamento, isto é, quando não há jurados presentes, 

a interdição do público acomodar-se na fileira mais próxima aos vidros é mantida.  

 A referência do policial sobre o cinema remete também a outro elemento que, ao 

olhar da plateia para o plenário, ganha destaque: a existência de um telão, afixado na 

parede do oitavo andar, visualizado facilmente por todos que estão no andar de cima. Este 

equipamento reproduz imagens do plenário. O telão, que salta aos olhos de quem está no 

piso superior, transmite apenas as imagens daqueles que estão depondo (testemunhas e 

réus). Durante as sustentações, a câmera registra o piso inferior, em plano aberto, sem 

filmar os jurados. Há também caixas de som presas na parede do nono andar, que 

reproduzem o que foi dito no plenário para os que assistem a sessão. Abaixo trago um 

registro da visão que aqueles que estão na plateia têm, quando observam o plenário. O 

vidro “blindado” os separa fisicamente da família judicial. 
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Fotografia 2 - Vista da plateia para o plenário 

 
Fonte: Nuñez, 2015 

 

Na foto acima, a mesa estreita, localizada mais próxima ao telão e sem microfone 

é onde permanece o réu durante o julgamento, voltado para o juiz e de costas para seus 

defensores. A porta à esquerda da mesa é por onde entram os jurados e demais agentes. 

Já a porta à direita permite acessar a sala de testemunhas, que descreverei a seguir. Da 

plateia não se vê os jurados, pois eles ficam sentados próximos à parede oposta ao telão, 

diante do juiz, como melhor demonstra a imagem inserida a seguir (fotografia 4). Os 

presentes no andar de cima observam fácil e diretamente o magistrado e o promotor. 

Tanto os acusados quando interrogados, quanto as testemunhas quando vão depor, 

acomodam-se na mesa menor, em frente ao magistrado, que conta com um microfone e 

também pode ser vista na foto acima. Este móvel fica de costas para o público e para os 

jurados. Tal disposição contrasta com a das salas de julgamento americanas, nas quais as 

testemunhas ficam de frente para o público.  

Abaixo, insertei uma fotografia panorâmica, tirada de dentro do plenário. As 

cadeiras onde estava quando capturei a imagem são ocupadas pelos jurados, antes da 

realização do sorteio, enquanto aguardam pelo início da sessão. Na foto, à esquerda, estão 

os assentos preenchidos pelos sorteados e, diante deles, a mesa com microfone, é aquela 

na qual sentam réus e testemunhas para depor. No registro é possível visualizar o policial 

militar, responsável pela segurança do plenário, ao fundo da imagem. Não havia sessão 

quando fiz as fotos, por isso o ambiente estava vazio. 
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Fotografia 3- Vista das cadeiras localizadas ao fundo do plenário voltadas para o juiz 

 
Fonte: Nuñez, 2015 

 

O lugar ocupado por mim no recinto variou ao longo da pesquisa. No começo 

acompanhava as sessões ao lado do defensor, pois como disse na introdução, foi através 

do contato estabelecido com ele que iniciei o trabalho de campo. Posteriormente, passei 

a me relacionar com os demais agentes e assistia os atos judiciais no local de onde fiz o 

registro fotográfico acima. Sentava nessas cadeiras, localizadas em frente à porta que dá 

acesso ao plenário, ao lado dos jurados sorteados e atrás da mesa do oficial de justiça, 

portanto longe do juiz.  

Por fim, com a mudança do magistrado titular, acompanhei muitas sessões ao lado 

da promotora, do novo juiz e de seus respectivos assessores. Apenas uma vez sentei na 

mesa destinada aos jurados, enquanto se desenrolava uma série de audiências, por convite 

do defensor. Em outra oportunidade, o juiz substituto convidou-me a sentar na mesa dos 

jurados para “experimentar” a sensação de estar lá. Quanto à minha presença naquele 

recinto, não houve autorização formal para acompanhar os trabalhos no plenário, porque 

nunca foi demandada uma conversa com o magistrado, pedindo sua aprovação para lá 

permanecer. No entanto, perguntei se poderia fazer as fotos e fui por ele autorizada a 

tanto.  

 

O plenário: o lugar por excelência do ritual judiciário 

O espaço do plenário é delimitado de modo estanque. Os lugares ocupados pelos 

agentes são claramente circunscritos. Há um afastamento espacial nítido entre eles: juiz, 

promotor e defensor ou advogado. Todos têm as suas posições previamente estabelecidas 

e alterar esses lugares, além de muitas vezes não ser permitido, quando o é, pode causar 

desconforto entre os presentes. Acompanhei um episódio que demonstrou essa 
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demarcação do espaço. A ocorrência envolveu um defensor público, titular de outra vara, 

que excepcionalmente realizava uma audiência no tribunal em que eu fazia pesquisa de 

campo. Durante o ato, o homem levantou-se de seu lugar e aproximou-se da mesa onde 

as testemunhas são colocadas, para fazer perguntas a um depoente. Nesse momento o juiz 

o repreendeu, pedindo que retornasse a sua mesa e fizesse as indagações de lá, 

reafirmando assim a divisão espacial. O magistrado, assim, demonstrou seu controle 

sobre o espaço e o contato das partes com as testemunhas. Com tal controle, inquisitorial, 

impossibilita a existência de qualquer caráter adversarial nesse ato29 (Kant de Lima, 2010, 

p. 43) caracterizando explicitamente à pertença das testemunhas ao juiz. 

 Como disse, o magistrado é a figura central desse espaço. E essa centralidade pode 

ser percebida tanto de dentro do plenário, quanto em relação à vista que a plateia tem do 

ambiente. Desse modo, tal organização espacial contraria a ideia comumente veiculada 

nos livros de doutrina jurídica de que o júri é feito para os jurados. A representação no 

direito, de que este é um “tribunal popular” no qual os “juízes leigos” têm protagonismo, 

se contrapõe com a organização física do Júri como um todo e, também, do plenário. A 

forma como o espaço está ordenado indica que não são os jurados a parte fundamental do 

ambiente. Na prática o foco é o magistrado, pois todos os presentes para ele se voltam. 

De seu assento, que é o mais alto do recinto, é possível manter o controle visual sobre 

todo o espaço (vide fotografia 1). É nesse lugar que o juiz passa a maior parte do tempo 

que transcorrem as sessões e audiências.  

Como se vê na foto panorâmica abaixo, ele consegue observar todo o tribunal. 

Pode assim analisar as pessoas sentadas na plateia, bem como todos os presentes no 

plenário. Além do controle visual, tem autoridade para pedir que os espectadores se 

retirem e para permitir ou restringir as entradas e saídas do plenário. Também, de acordo 

com o CPP, é o responsável por “manter a ordem” do local, tanto em relação aos que 

assistem, quanto em relação aos que participam dos julgamentos30. 

                                                
29 A oposição de modelos judiciários que buscam o consenso (lógica adversária) e modelos fundados no 
dissenso (lógica do contraditório) é importante para a compreensão da produção da verdade no caso 
brasileiro. Na primeira, adversarial, o saber particularizado deve ser neutralizado, ou até mesmo 
criminalizado, quando utilizado em público. Na segunda, a lógica do contraditório “o saber particularizado 
converte-se em poder em público e tem sinal positivo: quem está no vértice da pirâmide – de qualquer 
pirâmide (social, econômica, política, judiciária etc.) – exerce seu poder fundado no saber de que se 
apropriou particularizadamente, ao qual não tiveram acesso seus pares, pois pode inclusive dele se apropriar 
por meio de suas relações particulares” (Kant de Lima, 2010, p. 43). No Brasil, as provas ficam sujeitas a 
esse segundo modelo, o que reflete na maneira como o juiz trata as testemunhas e os agentes, durante a 
oitiva dos depoentes. Assim, evidencia-se que a prova não pertence às partes (como no sistema acusatório) 
mas ao magistrado (próprio do sistema inquisitorial) . 
30 Dispõe o artigo 497 do Código de Processo Penal que “São atribuições do juiz presidente do Tribunal do 
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Fotografia 4 - Vista panorâmica da mesa do juiz sobre todo o espaço 

 
Fonte: Nuñez, 2015. 

  
Como se vê na imagem acima, à frente do magistrado ficam as duas bancadas e 

as cadeiras destinadas aos jurados. Nessas fileiras sentam os sete selecionados para a 

realização da sessão de julgamento do dia, sendo quatro na fileira de trás e três na da 

frente (vide fotografia 4). Os jurados ficam de costas para o público, não sendo possível 

vê-los da plateia, a não ser quando entram ou quando saem do plenário (vide fotografia 

2). As mesas onde sentam situam-se em um nível abaixo do andar onde está a plateia, 

como demonstra a foto acima. Suas cadeiras, também visualizadas na referida imagem, 

estão cobertas com as capas que usam enquanto realizam o julgamento. 
 

 
Fotografia 5 - Mesa do magistrado 

 
Fonte: Nuñez, 2015 

 

A imagem acima apresenta a mesa do magistrado registrada lateralmente. Ao 

fundo dela, à esquerda, está o telão afixado na parede. Mais ao fundo, em frente, está a 

mesa do réu, seguida da mesa da defesa. Do lado oposto de onde esta foto foi tirada, ao 

                                                
Júri, além de outras expressamente referidas neste Código: I – regular a polícia das sessões e prender os 
desobedientes”. 
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lado esquerdo do juiz, fica a mesa da acusação. Diante de cada um, acusação e juiz, há 

um computador e um microfone. Estes últimos servem para capturar as falas de ambos, 

que podem ligá-los e desligá-los.  

Juiz, promotora e secretário do juiz, ficam sentados neste estrado mais alto, que 

forma um semicírculo, localizado no canto direito da sala, de frente para a plateia e que 

pode ser visto nas fotografias 2 e 3. Atrás do magistrado e da mesa destinada à acusação, 

nas mesmas imagens supracitadas, nota-se que foi afixada uma grande cruz, de mais de 

um metro e meio, assim como as bandeiras do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. 

A acusação, embora também permaneça no estrado, fica em altura mais baixa que 

o juiz. Um promotor de justiça que atua em outro tribunal, em conversa informal comigo, 

certa vez chamou minha atenção para o posicionamento da acusação no Júri da Capital. 

Segundo me disse, se “aqui fica à esquerda”, no interior, diferentemente, “fica à direita” 

do juiz. Na sala onde funcionava o Júri antigamente, no prédio que hoje é o Museu da 

Justiça, igualmente. O MP ficava à direita do magistrado. 

Durante o trabalho de campo, conversei com diversos agentes sobre a organização 

física do plenário da capital. Dentre eles, destaco as impressões de Esmeralda, uma 

defensora pública “antiga” na carreira. Ela, depois de ter atuado por doze anos como 

titular do Júri, pediu remoção da vaga e foi exercer suas funções em uma Vara Criminal 

Comum. Entre os motivos, dizia-me, estava a nova configuração espacial do plenário. 

Quando fiz a pesquisa, embora ela não trabalhasse mais lá, frequentemente visitava seus 

colegas em dias de sessão. Durante nossas conversas, destacava que a nova configuração 

havia reforçado a centralidade da figura do magistrado e assim mencionava seu incômodo 

com essa posição. Dizia-me então que o juiz tinha se tornado definitivamente o centro do 

julgamento, pois os jurados foram afastados do âmago da cena. Para ela, se antes as 

testemunhas e os réus depunham voltados para os jurados, agora todos os presentes ficam 

direcionados apenas para o juiz e para a acusação que, afinal, fica ao seu lado.  
 
O juiz é o centro do Júri hoje, e não mais o conselho [de sentença]. Os jurados 
não enxergam o réu, ficam diante do juiz, de lado para a defesa. Os jurados 
ficam voltados para o juiz. O acusado, quando vai depor, fica de costas para 
eles, sem que possam ver o que o réu e as testemunhas estão dizendo. Isso é 
um problema porque um depoimento é mais que uma foto 3x4, a pessoa fala 
com os olhos, com o corpo, com a voz, com a maneira que mexe o pé. O júri, 
como está atualmente, perde isso. (Defensora Pública). 

 

A foto seguinte registra a visão que defensor (ou advogado) e réu têm do espaço, 

pois foi tirada enquanto eu ocupava a mesa da defesa. A imagem permite ver o desnível 
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entre os lugares destinados ao juiz e à acusação, bem como a proximidade entre eles. Ao 

fundo, é possível visualizar as mesas dos jurados e, antes delas, a mesa de colheita dos 

depoimentos e interrogatórios. O registro demonstra o quanto defensor e réu ficam 

afastados dos demais atores, especialmente dos jurados, que se situam no extremo oposto 

da sala, exatamente como pontuou a defensora na conversa que transcrevi acima. 
 

Fotografia 6 - Mesa na qual sentam testemunhas e réu para depor e ser interrogado, respectivamente 

 
Fonte: Nuñez, 2015 

 

Em relação à entrada do plenário, a defesa fica ao lado esquerdo de quem ingressa 

no recinto, assim como à esquerda do juiz. Na perspectiva da plateia, a tribuna defensiva 

é vista lateralmente (vide fotografias 2 e 3). No móvel onde se sentam os membros da 

defesa também há dois microfones e dois computadores, assim como nas mesas do juiz e 

da acusação. Diante dela, está colocada a mesa do réu. Abaixo inseri outro registro que 

traz as imagens dos assentos do réu e de seu defensor. Atrás, presa à parede, está a câmera 

que filma o plenário e cujas imagens são transmitidas no telão.  
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Fotografia 7 - Mesa da defesa e mesa do réu 

 
Fonte: Nuñez, 2015. 

 

Os agentes do poder judiciário carioca, ao organizarem o espaço dessa forma, 

reforçaram traços do procedimento do júri que já existiam e, ainda, produziram novos 

resultados que merecem ser destacados. Primeiramente ressalto a proximidade entre o 

Ministério Público e o juiz, que foi acentuada pois o promotor foi elevado a uma altura 

superior à posição defensiva e, ainda, colocado em frente aos jurados. Além disso, 

manteve-se a possibilidade de que ambos conversem e troquem informações a todo o 

momento, inclusive durante os turnos de fala da defesa. Como o juiz pode pronunciar-se 

e fazer perguntas às testemunhas e réus a qualquer tempo, depois dessas conversas que 

trava com a acusação, o magistrado frequentemente volta a indagá-los.  

A defesa não recebe o mesmo tratamento e nem poderia, pois está espacialmente 

muito distante do juiz. Assim, em segundo lugar, os defensores e advogados foram ainda 

mais isolados. Afastando-os, dessa maneira, da comunicação estabelecida entre promotor 

e juiz e também dos jurados. Inclusive, durante os julgamentos, os defensores precisam 

levantar de seus lugares para que possam conversar com o magistrado, com o secretário 

dele ou com o membro do MP, porque é impossível fazê-lo de outro modo.  

Essa configuração do plenário explicita, portanto, as desigualdades e a hierarquia 

no tratamento dispensado às partes, isto é, aos agentes que fazem o julgamento. A 

acusação, permanece sentada ao lado do juiz e agora fica em posição superior à defesa, 

inclusive quanto à altura de seu assento, pois o tablado onde sua mesa está colocada é 

mais alto. O réu e seu defensor, foram ainda mais afastados do centro de poder. Ficam 

posicionados de lado, distantes das dinâmicas que acontecem perto dos jurados. Estes 

últimos, por sua vez, ficam subordinados às falas e expressões do magistrado e da 

acusação. Retira-se assim qualquer organização “adversarial” do espaço, que é aquela em 
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que se delega às partes a produção consensual da verdade jurídica, buscando a solução 

do conflito através da consensualização e da argumentação (Ferreira, 2013, p. 224). 

Se contrastarmos esta disposição com a das Courtrooms americanas, a 

inquisitorialidade brasileira se realça ainda mais. Nos Estados Unidos, onde o caso será 

decidido a partir da produção de uma decisão unânime, elaborada pelos doze jurados, a 

prova é produzida de frente para eles. As testemunhas, nas cortes americanas, sentam-se 

também diante dos jurados, ao lado do juiz. No Brasil, ao contrário, o depoente fica de 

costas para o conselho de sentença e diante do magistrado. Este, por sua vez, foi abancado 

em um tablado e, por isso, mais alto do que aquele que está sendo questionado. Além 

disso, no cenário americano, como a prova é produzida pelas partes, acusação e defesa 

sentam-se lado e lado, em posição de igualdade, de frente para o magistrado e para as 

testemunhas, traduzindo assim “espacialmente a igualdade ideológica” entre elas (Kant 

de Lima, 2009, p. 186). Lá, o centro do julgamento são os jurados, responsáveis por 

proferir a decisão.  

Logo, nessa configuração, a figura do juiz como centro de poder, como autoridade 

e para quem todos no ambiente devem se voltar fica ainda mais explícita. Destaco tal 

elemento porque, a partir dele, a inquisitorialidade do processo penal brasileiro (Kant de 

Lima, 1994) se revela e se reforça ainda mais no Júri e traduz-se visualmente desde a sua 

configuração espacial. A divisão dos lugares é evidente. O controle do processo pelo 

magistrado, e não pela acusação e defesa, é perceptível também pela organização física 

do plenário.  

Em conversa informal com um dos magistrados que atuou temporariamente no 

Júri, ele comentou comigo que não fazia perguntas às vítimas porque “todo mundo presta 

atenção no juiz”. Segundo me disse, tudo que fosse por ele perguntado poderia influenciar 

a opinião dos jurados. Falou-me então que procurava “não ser incisivo com a vítima, por 

que a vítima é quem carrega a emoção”. No entanto, mesmo sabedor dessa “influência”, 

Gustavo fazia perguntas peremptórias aos réus. Além disso, contraditava as versões dos 

fatos apresentadas pelos acusados e, durante todo o julgamento, produzia expressões 

faciais e verbais de contrariedade. Tais manifestações permitiam perceber os juízos que 

ele fazia sobre os casos que estavam em julgamento.  

Em terceiro lugar, os jurados. Eles, embora sejam os responsáveis pela produção 

da decisão acerca da condenação ou absolvição do réu, perderam o contato direto com a 

“prova oral” produzida em plenário. Isso porque, como descrevi acima, não conseguem 

observar os depoentes ou interrogados face a face e não podem “apreciar a produção de 
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provas” diretamente, pois não enxergam as testemunhas e os acusados. Estes últimos, 

assim como os jurados, ficam voltados para o magistrado. O conselho de sentença, a seu 

turno, também fica de frente para juiz. De modo que, como pude perceber, eles buscavam 

observar as suas expressões, tanto durante os debates quanto em todas as demais fases do 

julgamento em plenário. Por fim, com a inserção do vidro blindado, vem a inovação 

definitiva: o público é concretamente apartado da cena de julgamento. Não mais fazendo 

parte do ritual do Tribunal do Júri, senão como meros expectadores. 

Assim, destaco finalmente que a hierarquização se reflete especialmente no 

isolamento dos jurados. Essa que, como disse, talvez seja a maior inovação trazida pela 

reforma espacial do Tribunal do Júri da Comarca do Rio de Janeiro. Eles são apartados 

da plateia, pois permanecem de costas para o vidro, em andar mais baixo. E, ainda, são 

colocados diante do juiz. De modo que não podem observar as reações do público ao que 

está sendo dito no andar inferior. O vidro forma, em torno do plenário, localizado no 

andar de baixo, uma espécie de aquário. Isola-o acusticamente do andar de cima, onde 

fica o público. Com esse afastamento não há mistura moral entre as reações da plateia e 

o veredito proferido pelos jurados. Nesse sentido, os “jurados” que supostamente 

representariam a “participação popular” na justiça, são isolados da “sociedade” na forma 

do público. 

“É como um cinema!”: olhar o júri da plateia 

A entrada da plateia, por sua vez, fica no andar acima do plenário, localizado do 

lado oposto do vidro. Para nela ingressar, ao invés de ir ao oitavo andar, eu costumava 

tomar os elevadores e subia diretamente até o nono pavimento do prédio do Foro Central. 

Ou, estando no oitavo andar, subia dois lances de escada pelas escadas de incêndio, 

internas. Depois de procurar pelo Tribunal do Júri cuja sessão eu desejava assistir, 

adentrava no recinto por uma das duas portas de acesso.  

Em geral, assistia as sessões da Vara na qual fiz a pesquisa. Nela, a sala da plateia 

tem aproximadamente noventa lugares, dispostos em seis fileiras de cadeiras. Entre as 

portas de entrada, estão a cabine reservada para imprensa e a sala de controle de áudio e 

vídeo. Nesta segunda cabine fica o operador dos equipamentos eletrônicos, presente em 

todas as sessões plenárias e audiências de instrução e julgamento. Ele é o responsável por 

controlar tanto a imagem que é transmitida no telão, quanto o som dos microfones, 

transmitido para a plateia. 

Ainda que ao observar o Júri, não tenha dado enfoque à plateia, pois não assistia 

os rituais de lá, ao meu ver a forma como a configuração espacial está organizada se 
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relaciona com a desigualdade nas práticas que é o eixo central dessa tese. Por isso, a fim 

de demonstrar o isolamento dos jurados em relação ao público, já citado anteriormente, 

bem como o controle do juiz sobre todo o espaço e a maneira como tal controle influencia 

no desigualar das vítimas e réus, passo a descrever a visão que tem quem assiste a sessão 

desse outro lado. 

Como disse introdutoriamente, a primeira fileira não devia ser ocupada, em 

atendimento às orientações dadas pelo juiz aos seguranças e demais funcionários do júri. 

Disse-me o magistrado, em entrevista, que essa restrição era necessária para “resguardar, 

por conta de que ficam debruçados, mas quando está muito cheio, pode sentar”. Sua fala, 

literalmente aqui transcrita, não definia o que exatamente – ou quem –deveria ser 

resguardado.  

Como mencionei brevemente, mesmo em dias de audiência, nos quais não havia 

jurados presentes, era mantida a proibição de sentar na primeira fileira. O cuidado, 

portanto, me parecia muito mais com aqueles que estavam no plenário – defensores, 

promotores e juiz – do que com os jurados. Até mesmo porque a mesa onde os jurados 

sentam, fica abaixo – e de costas – para o público, como demonstrei na análise espacial 

do plenário (vide fotografia 4).  

Quando chegam na plateia, as pessoas se acomodam em grupos e costumam sentar 

próximas ao vidro, na segunda ou terceira fileiras. Lá não é permitido comer nem beber, 

tampouco usar celulares ou aparelhos eletrônicos. Essa proibição não se aplica ao plenário 

onde, em contraste, os agentes do judiciário podem usar livremente seus aparelhos 

telefônicos, computadores pessoais e até fazer lanches rápidos. Vai sendo assim 

demarcada a desigualdade, no que concerne ao tratamento que recebem os presentes, ao 

longo dos usos dos diferentes espaços.  

Os seguranças privados31 do Tribunal, que circulam nos quatro plenários 

fiscalizando os ambientes, devem controlar as atividades dos visitantes. Para tanto, 

podem solicitar que os celulares sejam desligados, caso percebam alguém fazendo uso de 

tais equipamentos. Assim como ordenar que a pessoa não ingira alimentos no recinto ou 

determinar alguma correção postural por parte dos presentes. Esses funcionários – 

                                                
31 O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem diferentes funcionários para fazer a segurança do prédio. 
Além dos policiais militares cedidos pela PMERJ para lá atuarem, há empresas privadas de segurança 
contratadas para fiscalizar o acesso ao prédio e cuidar do patrimônio. Há, ainda, seguranças que fazem o 
monitoramento e organizam as ações de prevenção quando, por exemplo, ocorrem julgamentos como o de 
Fernandinho Beiramar, que será descrito em capítulo seguinte, que funcionam como julgamentos evento 
(Nuñez, 2017). 
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homens e mulheres – são contratados para fazer a “guarda do patrimônio”, como me 

informou o policial militar que faz a segurança do júri, e acabam também controlando os 

usos e comportamentos adotados nesse espaço.  

Certa vez presenciei, na plateia, um guarda chamando a atenção de alguns 

espectadores. O homem os repreendia por terem colocado os pés sobre uma poltrona da 

fileira da frente. Com essa correção o guarda demonstrava a postura esperada pelos 

agentes do tribunal, em relação a quem vai assistir o julgamento, e, assim, informava aos 

presentes como devem portar-se dentro do recinto. Caso alguém adormeça enquanto 

assiste uma sessão ou as audiências, também pode ser convidado a se retirar tanto pelo 

guarda, quanto pelo juiz. Não há qualquer regulamentação jurídica específica em relação 

a isso, exceto a de que ao magistrado compete “regular a polícia das sessões e prender os 

desobedientes”. 

Durante uma tarde de audiências, uma senhora, que esperava pela realização do 

interrogatório de seu sobrinho, adormeceu na plateia. Ela disse em tom de voz tão alto, a 

ponto de todos no plenário ouvirmos, que os medicamentos que usava causavam-lhe 

grande sonolência: “é o meu remédio que me dá sono!”. Ao visualizar a mulher dormindo, 

o magistrado solicitou que deixasse o ambiente. Para isso, transmitiu sua mensagem à 

plateia através do microfone, publicizando o pedido para todos os presentes. Ao ordenar 

que a senhora se retirasse, ele afastava do ritual seu alegado traço público, de abertura ao 

público e, nesse caso, demonstrava a relação de controle do magistrado com o espaço e 

com os processos que tramitam na “sua” vara.  

No Brasil, a Constituição Federal define que o Juiz, e não a Vara, é o “órgão do 

poder judiciário”. O texto da CF/88, expressamente diz que “são órgãos do poder 

judiciário” “os tribunais e juízes dos estados”32. Isso significa que a lei atribui ao 

magistrado o poder. Isto é, não é ele que está colocado a serviço das funções e dos 

trabalhos desenvolvidos pela Vara, mas a Vara, e tudo o mais ligado a ela, que deve se 

sujeitar ao juiz. O magistrado é investido legalmente de tal poder, que lhe permite usar e 

organizar o espaço como bem entender. 

Esse poder, embora seja concedido de modo legítimo, é tão amplo, que abre a 

possibilidade de usá-lo como bem entender. Desse modo, a discricionariedade no 

exercício do poder torna-se extensiva. Isso porque, em uma sociedade que se organiza de 

maneira hierarquizada, é necessário sujeitar as pessoas às normas expressas, de modo a 

                                                
32 Esse texto está no art. 92, VII, da CF/88. 
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controlar os desiguais. Os agentes públicos, a seu turno, ficam também sujeitos ao que 

está expresso na lei, pois não há consenso. As regras estão expressas, embora não 

representem a proteção para todos, mas estão externalizadas. São, no entanto, abstratas, 

dependem de interpretação para que sejam aplicadas. E sempre haverá uma autoridade 

superior, capaz de ditar a melhor forma de interpretar a lei. Por isso o Supremo Tribunal 

Federal, dizem os juristas, é o órgão que “pode errar por último”. No caso do júri é o 

próprio juiz. Suas decisões só podem ser questionadas de maneira formal, mediante um 

“recurso” a um “desembargador”. Uma autoridade em relação a ele. No caso brasileiro, a 

aplicação da lei depende justamente da interpretação da autoridade, do seu arbítrio, 

baseados no poder existente em cada contexto (Kant de Lima, 2009, p.284).  

Em outra oportunidade, o magistrado também pediu que um senhor que dormia 

se retirasse da plateia, dizendo expressamente que o homem estava “faltando com o 

respeito” durante o julgamento. O juiz, investido do poder baseado na autoridade que lhe 

atribui a lei, definiu que dormir na plateia era falta de respeito para com os agentes. É ele 

quem detém a competência para aplicar, de maneira particularizada e arbitrária, as 

prescrições gerais, através do acesso privilegiado. Ao magistrado é dada legitimidade 

moral para regular o espaço e também legitimidade formal, já que a CF/88 concede a ele 

o status de “órgão do judiciário”.  

Aqui, no caso brasileiro, a aplicação da lei é uma imposição das autoridades, já 

que o sistema jurídico não pertence ao povo, mas foi criado por um segmento da 

população para controlar outros, considerados pelos detentores do poder como 

“desorganizados e primitivos” (Kant de Lima, 2000, p. 108). Assim, o juiz usa o poder 

que lhe foi legalmente atribuído também baseado em moralidades. São elas que informam 

o que ele decide, o que considera mais adequado. A partir do juízo moral do magistrado, 

portanto, dormir naquele espaço é “falta de respeito”. O imaginário sobre o uso do espaço 

é o de que manter-se acordado é estar em acordo com a “postura” devida. Esse controle, 

além de evidenciar o comportamento que os atores do judiciário consideram como mais 

adequado ao espaço, como disse acima, também explicita as diferenças entre as pessoas 

que ficam de cada um dos lados do vidro. 

Do lado da plateia em geral os presentes não têm muita familiaridade com o 

funcionamento do judiciário, seus ritos e procedimentos. Exceto os estudantes de direito, 

os “estagiários”, que devem assistir os rituais judiciários para cumprir as exigências 
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formais da faculdade. Por vezes também há profissionais do “mundo do direito33” 

(Bonelli, 1998, p. 186) que vão até as sessões para “aprender”. Público, aqui, ganha um 

sentido não de transparente e a todos acessível e que, por isso, por todos deveria ser 

conhecido, como nas sociedades que se representam de maneira igualitária (Kant de 

Lima, 2010). Trata-se, de um “público” que é apropriado de maneira particularizada, face 

à existência de uma hierarquia intransponível, que concede o acesso a uns e não a outros, 

de acordo com o controle do Estado. Gestão que, nesse contexto, é definida pelos critérios 

do magistrado, detentor do poder sobre o espaço. O ritual, que deveria ser público é, em 

verdade, controlado pelo magistrado. 

Como mencionei anteriormente, a plateia é ocupada, no mais das vezes, pelos 

familiares dos réus. Essas pessoas produzem “manifestações de apoio e cumprimentos, 

ainda que contidos - um aceno, um beijo jogado, um sorriso” como evidenciou Monteiro 

(2015) na sua pesquisa. A autora assistiu as sessões do júri sempre desse lado do Tribunal 

e identificou que, embora os familiares não tenham proximidade com os rituais 

judiciários, vão às sessões em razão da vontade de ver os réus, muitos deles presos. 

Segundo observou, isso se dava na “busca de demonstrar apoio, de ver o que aconteceria 

com eles” (Monteiro, 2015).  

O que foi observado por ela também foi constatado por mim, ao assistir uma 

sessão de julgamento ao lado do irmão de um acusado. Naquele dia notei que quando o 

familiar percebeu que o réu havia entrado no plenário, bateu com a mão direita fechada, 

sobre o lado esquerdo do peito, duas batidas simbolizando o coração, com os olhos 

marejados. Com tal gesto, aos meus olhos demonstrava apoio e afeto pelo irmão, que 

respondia ao processo preso e seria julgado naquele dia.  

Nas raras vezes em que estavam presentes os familiares da vítima e do réu, a 

plateia ficava bem dividida. Os presentes se aglomeravam em grupos distintos, 

frequentemente em lados opostos da sala e evitavam conversar. Nesses casos a tensão 

parecia tomar conta do lugar e olhares de desconfiança eram trocados entre as pessoas. 

Essa configuração antagônica podia ser notada mesmo caso eu estivesse do outro lado do 

vidro. Nesse casos, em oposição à plateia, só conseguia vê-la se assistisse a sessão ao 

lado do defensor, do magistrado ou da acusação. Isso porque a plateia raramente chamava 

                                                
33 Maria da Gloria Bonelli usa a expressão mundo do direito para se referir “às relações originadas em 
decorrência do trabalho no campo jurídico, pois tais profissões estão organizadas de uma maneira 
independente umas das outras e com carreiras próprias. Para a autora, esta concepção baseia-se no 
desenvolvimento prático da atividade profissional, nas áreas de fronteira que possuem e no objeto que tem 
em comum que é a justiça, embora lidem com ela sob perspectivas diferentes. (Bonelli, 1998, p. 186) 
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minha atenção, desde o plenário, em razão do afastamento que se coloca entre os agentes 

e o público. Embora o estranhamento que senti, na primeira vez que adentrei ao plenário, 

tenha sido grande. Ao visualizar aquele vidro, a sensação de estar exposta, ao mesmo 

tempo que de alguma maneira protegida – como na metáfora da vitrine que explicitarei 

em seguida – era inevitável. 

Quando eu estava posicionada do lado do plenário, notava a presença da plateia 

somente nos casos de maior repercussão34 (Eilbaum e Medeiros, 2015) pois durante tais 

julgamentos o auditório fica cheio. Repercussão essa que podia ser institucional, 

midiática ou judicial (Nuñez, 2017). Em outros momentos, o espaço ficava menos cheio, 

mas, ainda assim, podia perceber a vinda dos familiares das partes. Eram os casos em que 

o plenário não ficava lotado, mas havia algumas pessoas. Muito diferente de quando 

ficava absolutamente vazio ou apenas com um ou dois espectadores. A presença ou a 

ausência de público era percebida tanto visualmente, nos julgamentos em que estava 

voltada para a plateia, assistindo os atos ao lado do defensor ou do magistrado. Podiam 

também ser sinalizadas pelos agentes, nos momentos em que acusação e defesa faziam 

menção verbal ao comparecimento dos familiares da vítima ou do réu, fosse nas 

sustentações orais, fosse nas conversas informais travadas entre eles. 

A família se afigura como um importante valor moral (Balbi, 2007) na sociedade 

brasileira. Por isso sua presença, além de demonstrar apoio aos acusados, do ponto de 

vista dos familiares, também era notada pelos agentes do judiciário quando analisam o 

caso antes e durante o julgamento. Ter ou não ter família é um elemento que vai entrando 

no julgamento do réu, assim como da vítima. Quando chegavam ao plenário antes da 

sessão, frequentemente, defensor, promotor e magistrado compartilhavam suas 

impressões. Seguidamente assinalavam em suas falas o fato da plateia estar “vazia” ou 

“cheia”. 

Os agentes também produziam ilações sobre a vida dos acusados e das vítimas, a 

partir dos presentes na plateia. Exemplo disso se deu quando havia muitas moças jovens, 

                                                
34 A pesquisa que deu origem ao artigo de Eilbaum e Medeiros (2015) surgiu no contexto de um projeto 
chamado “Os ‘Crimes de Repercussão’: Racionalidades e Moralidades na Administração Judicial de 
Conflitos no Estado do Rio de Janeiro”, coordenado por Lucía Eilbaum. Tal projeto também é desenvolvido 
no âmbito do Edital Universal CNPq 2012, com coordenação geral de Roberto Kant de Lima. A 
repercussão não está tanto no processo de repercussão midiática (embora esse seja um elemento 
fundamental para entender os processos analisados), mas no sentido de tratar de explorar as especificidades 
de diferentes processos de repercussão, para entender como esse pode, ou não, tornar-se um “evento” que 
influencie, ou não, o andamento de um processo. Ou seja, a pesquisa não foca tanto no campo da mídia, 
mas das rotinas das instituições de segurança pública e de justiça criminal e como essas rotinas podem vir, 
ou não, a ser alteradas e, ao mesmo tempo, como elas influenciam também nesse processo que chamado de 
repercussão. 
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vestindo roupas coladas ao corpo, coloridas e adornadas por bijuterias, usando sapatos de 

salto alto. Como tais vestimentas não são consideradas apropriadas no ambiente do 

Fórum, por não transmitirem uma imagem de sobriedade, diziam entre eles e comentavam 

também comigo “esse aí [réu] é bandido, olha quantas namoradas”. O comparecimento 

das “mães” também ganhava destaque nas falas dos agentes. A “mãe sempre vem” e 

quando não ia, marcava-se a sua ausência “esse é tão ruim, que nem mãe tem”. Mas o 

mais marcante era sempre “esse [réu] tem família”.  

Essas presenças são citadas tanto nas sustentações orais, isto é, publicamente 

explicitadas, quanto nas conversas prévias entre os agentes. Ouvi durante uma sessão de 

julgamento a frase “a mãe do acusado subiu [para a plateia] e não para de chorar”. Essa 

análise sobre os familiares dos envolvidos no caso, está também relacionada com a forma 

como o processo penal funciona no Brasil. Como serve para julgar pessoas e não fatos 

(Kant de Lima, 2004), em consonância com a maneira que uma sociedade hierarquizada 

administra seus conflitos, “ter família” é elemento importante para a sensibilização moral 

dos agentes do judiciário diante do acusado e da vítima.  

Quanto aos familiares dos mortos, quando os casos versavam sobre vítimas 

consideradas mais humanas (Veríssimo, 2010) pelos agentes do judiciário, as menções 

sobre suas presenças eram feitas de maneira direta. Processos como o da “menina 

Rebecca” ou de “Cacilda”, respectivamente dois estupros combinados com mortes, eram 

tratados como “fatos horrorosos”.  

Nesses, as vítimas são alçadas ao lugar de “vítimas” e não de responsáveis por 

suas mortes. Em casos considerados “horrorosos”, quando o defensor notava a presença 

de familiares, lhes dirigia a palavra durante a sua sustentação. Neste momento, explicava 

estar fazendo o seu trabalho, e ressaltava que se solidarizava com a dor da perda sentida 

pelos parentes, embora fosse exercer, “tecnicamente” como ressaltado por ele, a defesa 

do acusado. No entanto, tudo dependia da vítima. O “caso da cracuda” por exemplo, que 

será explorado na tese (capítulo quarto) não mereceu tais deferências para com a sua 

pessoa. 

A promotora, da mesma forma, ao notar as presenças de familiares das vítimas, 

enquanto sustentava os argumentos da acusação, explicitava que iria “poupá-los” dos 

detalhes relacionados aos casos. Certa vez disse: “não vou ler tudo para que a gente poupe 

os familiares da vítima que, eu soube, estão presentes (…) e eu também não vou exibir as 

fotos que eu ia exibir aqui”. O membro do Ministério Público também podia pedir 

desculpas ao mostrar as fotos ou falar sobre os fatos, dizendo não querer causar 
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sofrimento aos parentes. 

Há, desse modo, uma relação entre os presentes na plateia e os agentes, 

responsáveis pelo fazer judicial, ainda que o vidro blindado os separe sonoramente e 

demarque o distanciamento entre a plateia e o plenário. Os que estão no plenário não só 

observam os presentes como também muitas vezes direcionam seus discursos para eles e 

fiscalizam o seu comportamento. No entanto, essas presenças e ausências só são notadas 

pelos agentes, isto é, promotor, defensor e magistrado. Os jurados, que são os 

responsáveis pela produção da decisão, ficam isolados da plateia.  

Como busquei demonstrar ao fazer a descrição do plenário, os jurados entram pela 

porta de acesso (fotografia 2, localizada ao lado esquerdo do telão) e se acomodam, antes 

do sorteio, nos lugares onde eu inicialmente assistia os julgamentos (fotografia 3). Os 

sorteados, sentam em seguida nas mesas e cadeiras a eles destinadas (fotografias 1 e 4) 

localizadas diante do juiz, de costas para a plateia, frente à parede. Enquanto o julgamento 

acontece, esses homens e mulheres só visualizam o juiz, promotor, réu e defensor. Os 

dois últimos, no entanto, sentam muito distantes dos jurados (fotografia 7). Assim, o 

defensor ou advogado, só fica mais próximo do conselho de sentença durante a sua 

sustentação oral. O réu nem isso, pois quando senta para depor, fica de costas para os 

jurados. 

A plateia, em relação aos jurados, é invisibilizada. Os primeiros ficam isolados – 

visual e sonoramente – dos familiares dos réus e das vítimas. E quando ouvem falar nessas 

pessoas, é somente através do discurso dos agentes: acusação, defesa e juiz. Assim, se 

conforme o discurso da doutrina, o júri é “a participação direta da sociedade na repressão 

aos crimes” (Magarinos Torres, 1939), essa “participação” certamente não faz referência 

à sociedade de maneira ampla, a partir da realização de um julgamento aberto, que 

qualquer pessoa poderia assistir e participar. O sentido de “participação” aqui refere-se a 

presença dos jurados e que, a seu turno, não se dá com a sua atuação ativa no julgamento.  

Essa separação e isolamento do conselho de sentença em relação a plateia fica 

ainda mais marcada ao comparar a organização espacial do Júri na Comarca do Rio de 

Janeiro com outros plenários no país. No que concerne aos que conheci, como o de 

Niterói/RJ, Petrópolis/RJ e Porto Alegre/RS, nessas comarcas o público fica bastante 

próximo dos agentes, embora separado deles por um cercado. O mesmo se dava no antigo 

plenário do Júri da Capital, hoje Palácio da Justiça. Nos referidos espaços, as 

manifestações produzidas pela plateia são vistas e ouvidas pelos jurados e também pelos 

agentes. As manifestações do público nesses espaços podem eventualmente interferir no 
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julgamento pelo júri, ainda que não diretamente. De fato, conforme trecho de entrevista 

que transcrevo abaixo, com Evandro Lins e Silva, sua presença e seus atos afetavam o 

julgamento. No entanto, no caso do atual Júri da Comarca do Rio de Janeiro, o 

afastamento espacial é enorme, e, especialmente, o isolamento dos jurados do público é 

total.  

Para comparar essa forma de organização do Tribunal do Júri nacional com a do 

Trial by Juri americano e, assim, por conseguinte destacar as diferenças dessas duas 

sociedades e de sua organização política e jurídica, cabe trazer para reflexão o que 

Tocqueville escreveu. Quando trata dos costumes e leis daquela sociedade, que se 

representa de modo igualitário, o autor diz que a cidadania em sua forma democrática 

requer uma educação moral e prática, de maneira a tornar os cidadãos privados em 

participantes ativos na elaboração de decisões coletivas. Por isso lá o sistema do júri é 

“uma consequência tão direta e tão extrema do dogma da soberania do povo quanto o 

voto universal” (Tocqueville, 2005 [1835], p. 319). Dessa forma, assistir ao júri também 

seria uma maneira de socialização do público nas coisas da justiça. No entanto, no caso 

brasileiro, a forma como a plateia acaba apartada do ritual judiciário e, mais 

especialmente no caso carioca, afasta por completo qualquer participação ou socialização 

do povo sobre as coisas da justiça. Os espectadores que eventualmente se fazem 

presentes, lá estão colocados à semelhança da plateia na sala de exibição dos cinemas. 

A metáfora do “teatro” e do “cinema”, produzida pelos próprios agentes, ajuda a 

compreender essas mudanças espaciais e o afastamento do público do fazer judicial, no 

Rio de Janeiro. Quando aborda o Júri como teatro, Schritzmeyer (2001) diz que o plenário 

seria o “palco”, ou seja, o espaço em que juiz, promotor e defensor ou advogado fazem o 

julgamento acontecer. O lugar onde se dá o exercício dramatizado do poder, segundo a 

autora. No entanto, “teatro” em minha pesquisa, categoria nativa acionada por meus 

interlocutores ao longo do trabalho de campo, pode ser pensado tanto como encenação e 

dramatização quanto sobre a relação entre público e plateia. Nesse segundo sentido, é 

adequado para analisar como esta nova configuração do espaço surge como um reflexo 

das práticas judiciais, ao mesmo tempo que as afeta.  

A mesma defensora pública que citei anteriormente, Esmeralda, explicou-me que 

o juiz titular, durante a execução das reformas para trazer o júri para esse novo espaço, 

costumava reunir-se com os arquitetos que as projetavam para planejar a nova 

configuração espacial. Dizia-me que “com esse jeito do [nome do juiz], que vive dizendo 

que não, ele fazia reuniões com os arquitetos, querendo dar essa cara de teatro para o 
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Júri”. Em seguida ela afirmava, como expus acima, que: “o júri perdeu a graça pois eu 

media minha sustentação pela plateia, que fazia comentários sobre o que eu estava 

fazendo”. A relação com a audiência, mais próxima, aparecia como algo essencial para 

minha interlocutora.  

Da mesma maneira sentia Evandro Lins e Silva, como se pode ver em entrevista 

cujo trecho transcrevi abaixo. O público, para esses agentes, estava de fato ligado ao 

“espetáculo” do júri e influenciava o seu trabalho. O advogado inclusive usa a palavra 

“torcedores da acusação e da defesa” para referir o “espetáculo sedutor” que ele 

considerava ser o Júri. A palavra torcedor assemelha-se aos jogos e, em especial, remete 

as partidas de futebol. Nelas o público apoia, por intermédio dos aplausos ou vaias, as 

ações dos jogadores, de modo que os atletas profissionais e os torcedores, existem uns 

para os outros e uns nos outros, como demonstra Damo (2004)35. 

Voltando à relação apontada pela defensora, quanto a medir sua performance de 

acordo com as reações da plateia, pois sentia-se afetada por ela, também se assemelha 

com aquela reportada por atores durante a encenação de peças de teatro. A famosa frase 

de Paulo Autran, de que o “Teatro é a arte do ator e cinema é a arte do diretor36” explica 

como os primeiros são considerados o centro do espetáculo teatral, cuja forma e ordem 

dependem deles em cena, e o quanto são afetados pelo público, ao longo da execução da 

peça.  

Por isso, atores e atrizes afirmam que “cada apresentação é uma”, pois sua 

execução depende não só do sentimento e do humor do sujeito-ator no dia, mas também 

das reações da plateia que com ele interage. A defensora, da mesma forma, dizia levar 

em conta a reação dos ouvintes, ao longo da sua sustentação. Nesse mesmo espírito, o 

teatro é considerado por aqueles que o estudam como a arte da representação do mundo 

(Tavares, 2011), que se baseia na cena. O ator representa e o público imagina, dá sentido 

ao que é encenado. Trata-se de uma “arte pública e para o público”. A representação, 

nesse caso, depende do significado atribuído a ela pelo olhar do sujeito-espectador, que a 

ela reage.  

O cinema, por outro lado, traz através da tela uma tendência realista, como 

                                                
35 A pesquisa conduzida por Arlei Sander Damo (2005) aborda o “futebol de espetáculo” a partir do 
processo de formação de atletas profissionais. Trata-se de uma etnografia tendo como objeto principal os 
dispositivos usados na conversão de jovens talentos em atletas aptos a performances em forma de 
espetáculo. No segundo capítulo o autor demonstra a importância da torcida para o atleta. 
36 LEME, Álvaro e CALSAVARA, Kátia. Paulo Autran: o senhor do tablado. Revista Veja, São Paulo. 
Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/cidades/paulo-autran-senhor-do-tablado/>. Acesso em: 17, 
ago., 2017. 
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“apresentação do mundo”, a partir do “quadro” e não da cena. O quadro é um recorte, 

comandando por um diretor, que ordena e organiza os atores e, depois, comanda também 

a edição do filme. O cinema é o resultado desse processo, que depois será exibido à 

plateia. Na tela se pode ver apenas o que o enquadramento permite, exatamente como um 

recorte, por isso a alusão à “fábula cinematográfica” baseada em uma montagem 

(Tavares, 2011). No cinema o público não afeta a obra, ao contrário do teatro. 

Assim, a definição nativa, elaborada por parte do policial militar, da nova 

configuração espacial do Júri como um “cinema” parece fazer sentido e, por isso, explica 

também como representa e estabelece a sua relação com o público. Afastando este último 

dos agentes e, especialmente, isolando dele os jurados. A hierarquização e a desigualdade 

se evidenciam em termos espaciais e determinam quem pode e quem não pode fazer parte 

e influenciar o julgamento.  

A referência ao recorte, que é própria do cinema, se mostra na fala do magistrado 

titular. O mesmo que, segundo a defensora, realizava reuniões para discutir com os 

arquitetos a estrutura do novo plenário. Aliás, creio que também merece destaque o fato 

de que, assim como Lins e Silva fala de “torcida”, o magistrado menciona a 

“arquibancada” e o “jogo”, também fazendo referência aos esportes e, me parece, 

especificamente ao futebol. Por fim, seu discurso também explicita o recorte “contextual” 

que a plateia tem da sessão. Bem como a ideia de proteção do plenário, para manter a 

“independência” dos jurados. Em entrevista comigo, disse-me sobre o novo espaço: 
 
É muito melhor, mais confortável, a qualidade do som é extraordinária, a visão 
é privilegiada, contextualizada, da sessão. Ficou melhor de assistir, como se 
fosse uma arquibancada, do que se estivesse ao pé do jogo. (…)37. Por questões 
de segurança também, o plenário era muito exposto antigamente. A 
independência dos jurados é favorecida, ele fica mais protegido. (Entrevista 
com o Magistrado Titular). 
 

Retomando a ideia de observação e não de participação, ela também é evocada 

através da fala de outro juiz. Este, que certa vez substituía o titular, disse-me que o “Júri 

é a vitrine do judiciário”. Vitrine, nesse caso, concerne a quem aparece e pode ser visto 

pela plateia, do outro lado do vidro. Tal qual o cinema, apresenta aos olhos de quem vê, 

objetos e coisas e, nesse caso, pessoas fazendo coisas. A metáfora traz em si duas 

acepções que, me parece, cabem bem nesse contexto. Por um lado, remete para o que se 

pode ver, mas não se pode tocar, mexer nem fazer. O que está exposto, mas do que não 

se participa. Refere-se a quem irrompe do outro lado do vidro, os agentes do judiciário e 

                                                
37 Indica que a fala omitida porque não foi possível transcrevê-la na sua integralidade.  
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não o público. Como disse acima, a primeira vez que estive no plenário senti-me 

exatamente assim, exposta em uma vitrine ou aquário. 

Por outro lado, a representação que foi trazida pelo juiz substituto, pode ser 

pensada como uma exibição do fazer judicial. Aquilo que é exemplar, que é bom. Assim 

como o Rio de Janeiro foi construído como “vitrine do Brasil” e “Copacabana38” a vitrine 

da cidade, ou seja, como referência, de modo que o Júri traduziria o imaginário sobre o 

fazer judicial. Para conhecer o judiciário é preciso, portanto, conhecer o Júri. Não à toa, 

estudantes de direito e os profissionais da área frequentemente param para assistir as 

sessões, como disse anteriormente. Porque para “aprender” sobre o direito, é preciso 

observar esse ritual.  

O júri, no entanto, era antigamente considerado a “vitrine da advocacia criminal”, 

isto é, do trabalho dos advogados que, ao fazerem as sustentações orais defensivas, iam 

ficando conhecidos e respeitados. Um bom advogado era afamado em razão da 

quantidade de júris que havia feito ao longo de sua carreira. Essa compreensão aparece 

na entrevista de Evandro Lins e Silva, concedida ao CPDOC39, sobre a sua trajetória 

pessoal e profissional. Ele, que foi um dos mais conhecidos advogados criminalistas do 

Rio de Janeiro, na cidade e no país, pois foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Lins 

e Silva iniciou sua carreira nas décadas de 40 a 60 e, em sua entrevista disse que:  
 
O júri, como se costumava dizer, não dava pão a ninguém, mas podia talvez 
dar um pouco de glória. Apesar de tudo, exercia um fascínio sobre os 
advogados, porque era a vitrine do Foro: era ali que o advogado se revelava. 
No dia em que havia julgamento com advogados famosos, bons expositores, a 
sala enchia, todo mundo queria assistir ao espetáculo, que é muito interessante, 
é um drama da vida que se resolve naquele dia, através de um debate entre as 
partes e, depois, do julgamento secreto dos jurados. Aquilo empolgava a 
assistência, havia correntes, havia torcedores da acusação e torcedores da 
defesa. Muitas vezes havia apostas quanto ao resultado, prognósticos: quantos 
jurados iriam condenar, quantos iriam absolver. O júri era um espetáculo 
sedutor. Eu me deixei fascinar pelo primeiro julgamento a que assisti e lá́ fiquei 
até hoje, não saí mais40.  

                                                
38 A tese de doutorado de Kaz (2010), aborda a forma como o mito Copacabana foi criado, por meio das 
referências a ele publicadas nas revistas O Cruzeiro e Sombra, no período 1940 a 1945. A pesquisa priorizou 
três instâncias na trajetória do mito: seu surgimento – concomitante à comercialização dá área urbana que 
conforma o bairro de Copacabana; sua popularização, ligada à expansão dos meios de informação durante 
o Estado Novo e sua atualização como produto de consumo, identificado visualmente pelo padrão gráfico 
das calçadas da orla do bairro. 
39 O CPDOC é o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, que funciona 
na Fundação Getulio Vargas (FGV). Esta escola abriga o maior programa de História Oral do Brasil. A 
“história oral” é um método-técnica-fonte (Alberti, 2005 [1989]) que consiste em “realizar entrevistas 
gravadas com pessoas que podem testemunhar sobre acontecimentos, conjunturas, instituições, modos de 
vida ou outros aspectos da história contemporânea”. No Brasil, a metodologia foi introduzida na década de 
1970, quando foi criado o Programa de História Oral do CPDOC. Para mais informações, vide: 
<http://cpdoc.fgv.br/acervo/historiaoral>. Acesso em: 18, out., 2017. 
40 O SALÃO dos passos perdidos: depoimento ao CPDOC / [Entrevistas e notas: Marly Silva da Motta, 
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 O júri, então, depois da reforma e modificação do espaço, foi afastado da 

influência do público e isolou os jurados e agentes que participam do fazer judicial da 

sociedade, representada por aqueles que vão assistir o ritual de julgamento. Além disso, 

deixou de ser a “vitrine” da advocacia criminal, utilizada pelos advogados para serem 

vistos e com isso ganhar clientes e passou a ser a “vitrine do poder judiciário”. Judiciário 

que pode ser visto e observado, mas que não pode ser afetado pela plateia, que fica 

distante dele. Não à toa, o mesmo juiz que usou a metáfora da “vitrine” para me explicar 

o que era o Júri, interrompeu uma sessão de julgamento para repreender a plateia que 

estava mais agitada do que o costume. O homem, ao advertir os presentes do outro lado 

do vidro, disse-lhes através do microfone que “o julgamento é público, mas quem está 

assistindo tem que ter consciência de que não participa dele, o julgamento é público, mas 

quem assiste não participa”. 

A mudança das instalações, com a saída do Júri do prédio que atualmente abriga 

o Museu do Judiciário e do 4o andar do Foro Central, simboliza também esse afastamento 

da sociedade. O Júri dos tempos de Evandro Lins e Silva funcionava no “Palácio da 

Justiça”. Por isso, a expressão “Salão dos Passos Perdidos”, intitula a obra sobre sua vida 

(Lins e Silva, 1997). Ela foi cunhada por advogados criminalistas e juízes que atuavam 

no Júri e se refere ao espaço que antecede a entrada ao plenário desse edifício. O nome 

“passos perdidos” faz alusão ao trânsito dos advogados, réus e testemunhas, que 

caminham de modo ansioso, antes das sessões de julgamento.  

 Este prédio onde o júri anteriormente funcionada, está localizado próximo à rua, 

e podia ser acessado mais facilmente por aqueles que transitam pelo centro da cidade. A 

alternativa de concentrar todas as Varas no nono andar do edifício onde hoje funciona o 

Foro Central tem, portanto, duas consequências. Por um lado, aproximou os agentes, a 

quem foram reservados gabinetes vizinhos, localizados no mesmo espaço, lado a lado, no 

nono andar. Mas, por outro, acaba por afastar ainda mais o público. Isso porque, as novas 

instalações são muito mais difíceis de serem encontradas pelos usuários da justiça, pois 

estão dentro do Foro que, como descreverei a seguir, configura um emaranhado de 

corredores, escadas, elevadores e acessos. Assim, a transferência de prédio reflete as 

mudanças do Tribunal do Júri, cada vez mais vinculado ao poder judiciário e distante da 

                                                
Verena Alberti; Edição de texto Dora Rocha]. Rio de Janeiro: Nova Fronteira: Ed. Fundação Getulio 
Vargas, 1997. 525p. il. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/6737>. Acesso 
em: 20, ago., 2017. 
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sociedade, afastado dos cidadãos cariocas. Com isso, perde a dimensão de socialização 

da população sobre o funcionamento e administração da justiça, como identificado por 

Tocqueville (2005) no que se refere ao Júri americano. 

 

Os corredores e as passagens 

Como disse anteriormente, para que o interessado em assistir as sessões do Júri 

chegue até elas, faz-se necessário passar por uma série de entradas, portas, corredores, 

escadas e elevadores, que interligam os espaços do Foro Central. No entanto, esses 

lugares não apenas conectam os espaços, mas também perpassam, conformam e 

constituem o fazer judicial. Eles também produzem um emaranhado de difícil 

compreensão para quem não transita diariamente por lá.  

Demorei algum tempo até compreender por onde deveria seguir até chegar ao 

plenário e a plateia. Tanto quando adentrava o Foro quanto já estando dentro do prédio. 

O edifício dispõe de três entradas, destinadas ao público em geral: uma na Avenida 

Presidente Antônio Carlos, outra na Rua Dom Manuel e, ainda, uma terceira, via Beco da 

Música. Depois, já dentro da edificação, há diferentes grupos de elevadores, distribuídos 

entre as lâminas, que levam até os andares oito e nove.  

Como passei a maior parte do trabalho de campo acompanhando as rotinas da 

família judicial, frequentava o plenário diariamente, sozinha ou acompanhada dos 

agentes que lá desenvolvem seus trabalhos. Para ir até lá, cujo espaço descrevi acima, 

precisava, depois de descer de um dos grupos de elevadores no oitavo andar, caminhar 

por corredores, até chegar a sua entrada.  

Do hall de elevadores principais, que são encontrados quando se acessa o prédio 

a partir da Rua Dom Manuel, eu percorria um extenso corredor para chegar ao plenário. 

Nesse trajeto, passava por dormitórios e banheiros. Esses recintos foram planejados para 

abrigar os jurados, se as sessões de julgamento se estenderem por mais de um dia. Isso 

porque o conselho de sentença deve ficar no Fórum, isolado de quaisquer pessoas, exceto 

do oficial de justiça e outros servidores do judiciário, caso isso aconteça.  

São, ao todo, sete dormitórios, além de vestiários e banheiros que, em razão da 

subutilização por parte dos jurados, normalmente acabam servindo aos funcionários, 

como vestiário e salas de apoio. Para que possam ser ocupados durante os julgamentos, o 

juiz, titular da Vara, ao suspeitar que a sessão se estenderá por mais de um dia, deve avisar 

com antecedência à administração do prédio, para que os quartos sejam devidamente 

preparados. A única vez que acompanhei uma sessão que se estendeu durante a noite, o 
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juiz não havia comunicado os gestores do prédio e, por isso, quando cogitaram usar o 

espaço, não foi possível fazê-lo. Nesse caso o magistrado optou por fechar um acordo 

entre acusação e defesa, reduzindo o tempo de suas falas, para que encerrassem o caso ao 

amanhecer. 

Depois de passar pela entrada dos dormitórios, chegava até o corredor externo aos 

plenários, que passa atrás deles. Tal corredor – que atravessa todo esse espaço – 

costumava ficar lotado nos dias de audiência de instrução. Nele se aglomeravam os 

depoentes arrolados, que aguardavam por várias horas até serem chamados para a 

realização do procedimento. Interessante que todos conversavam antes da audiência e, no 

momento de sua realização, eram colocados nas salas internas, separadas, para não 

conversarem e nem ouvirem os que estavam depondo. Trata-se do atendimento de uma 

formalidade prevista pelo Código de Processo Penal41, mais do que uma preocupação 

concreta com a qualidade da produção das provas por meio das oitivas das testemunhas. 

Nesse corredor, atrás das entradas dos plenários, os defensores costumavam ser 

procurados pelos familiares dos réus, quando terminavam as audiências e sessões de 

julgamento. Nele também podiam atendê-los e realizar explicações breves sobre o que 

aconteceria em cada caso. Também eventualmente conversavam com as testemunhas, o 

que era mais raro pois, segundo diziam “é furada” instruí-las.  

Assim, o Júri como espaço físico é composto por lugares tanto de espera quanto 

de passagem e por vezes esses lugares se confundem. Nos corredores42, que podem servir 

às duas funções, tanto se espera quanto se passa. As testemunhas inicialmente ali esperam 

para depor e também por ali passam, para chegar ao plenário. Por esses lugares (ou não 

lugares) também passam vendedores ambulantes credenciados pela administração do 

prédio, vestidos de jaleco branco. São os trabalhos e trabalhadores não visíveis43, à 

                                                
41 O art. 210 diz que “as testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam 
nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso 
testemunho”. E o parágrafo único deste mesmo artigo determina que “antes do início da audiência e durante 
a sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das 
testemunhas”. 
42 Observar as práticas e quem permanece nos corredores não foi o foco dessa pesquisa. No entanto, Serra 
(2016) descreveu e pesquisou esses lugares e demonstrou como, além de locais de espera e de comércio, 
são espaços dotados de múltiplos significados. Inclusive, a autora analisa o processo penal do corredor 
que, justamente, se dá nessa liminaridade entre os de dentro e os de fora pois coloca os indivíduos num 
estado de fluidez, onde quase tudo é permitido: “pode vender lanche, pode ganhar cliente, pode fazer 
amigos, pode, inclusive, discutir sobre a audiência do outro, mas tudo sob a tutela do Estado, assegurada 
por uma vigilância constante dos seguranças ou dos Policiais Militares. Ainda que existam fronteiras que 
segreguem os que estão dentro dos que estão fora, é a espera do Processo que aproxima aqueles que 
convivem no não lugar do processo”. 
43 Nesse sentido, o trabalho de Marins (2016) que, no contexto das festas de casamento, mostra como o 
trabalho desenvolvidos por copeiros, cozinheiros e equipe de decoração, embora invisibilizado diante da 
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semelhança das tarefas das copeiras e dos policiais militares. Eles não fazem a cena, mas 

dão suporte para que ela aconteça.  

Esses vendedores são homens e mulheres que comercializam sanduíches, bebidas 

e outros produtos alimentícios. As pessoas que aguardam pela realização das audiências, 

compram os lanches dos ambulantes e os consomem no próprio corredor, juntas, enquanto 

aguardam pelo início dos atos judiciais. Alguns deles, além de comidas, também 

oferecem gravatas, canetas, blocos de anotação e outros produtos de papelaria. Para que 

possam circular pelo Tribunal, precisam de autorização especial, pois portam crachás, 

contendo suas identificações e todos vestem o mesmo tipo de jaleco. Os preços que 

cobram pelas mercadorias também são tabelados, mantendo a uniformidade no que 

concerne à concorrência.  

Depois que passava por todo esse emaranhado, eu finalmente podia adentrar ao 

plenário. Este lugar não é apenas composto pela estrutura que descrevi acima, isto é, 

aquela onde o julgamento e as audiências acontecem. Além dela, cada plenário do Júri 

tem uma estrutura interna de apoio, que serve aos jurados e aos agentes, composta de 

salas de espera, sala secreta, banheiros, cozinha e outros corredores.  

 

Uma parte não tão visível do fazer judicial: as salas secreta, de estar, de espera, 

a cozinha e os banheiros 

Na maior parte dos dias em que ia acompanhar o trabalho dos agentes do judiciário, 

como disse, me dirigia ao oitavo andar, que foi o espaço onde realizei de modo mais 

permanente o trabalho de campo. Nele, depois de percorrer o já citado emaranhado de 

corredores, chegava até a entrada do plenário. Para chegar ao recinto, era necessário 

passar por duas portas; a primeira do corredor externo para parte interna do Tribunal do 

Júri até chegar à segunda porta, que dá de fato acesso ao plenário. Essa estrutura, onde eu 

convivia com os agentes, antecede o lugar onde as audiências e sessões são feitas. Cada 

tribunal tem toda um conjunto de salas para organizar e atender os agentes e os jurados 

antes e durante as sessões.  

Esta construção é composta por cozinha, banheiros e salas para receber os jurados. 

Depois de ingressar pela primeira porta, percorria um outro corredor menor, interno, que 

leva até o plenário. Ao longo dele acessava a cozinha à esquerda, seguida de dois 

banheiros para uso dos jurados, da defesa, acusação e magistrados, assim como a entrada 

                                                
grandiosidade do evento, é fundamental para que ele ocorra.  
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da sala secreta e da sala de estar destinada aos jurados, à direita. Os magistrados, 

promotores e defensores têm seus gabinetes no nono andar, que contam com banheiros 

de uso privativo. No entanto, durante os julgamentos e a realização das audiências de 

instrução, todos usam as toaletes ao lado da cozinha, próximas ao plenário, no oitavo 

andar, pois é mais rápido acessá-las e retornar ao julgamento ou audiência. 

Logo no início desse corredor interno está a cozinha, seguida da entrada dos 

banheiros e próxima da “sala secreta”. A cozinha era um importante lugar de socialização, 

pois ali circulavam defensores, promotores, magistrados e seus assessores, assim como 

os jurados e o policial militar que fazia a segurança do lugar. Havia duas “copeiras” que 

se revezavam, à semelhança do regime de plantão, para a preparação do café. Nos dias de 

julgamento, a “copeira” escalada também organizava a alimentação dos jurados, aquecia 

a comida, os servia, preparava a sobremesa. Volta e meia, elas, Vanda ou Neide 

adentravam ao plenário para oferecer bebidas não apenas para os integrantes do “conselho 

de sentença”, mas também para o juiz, os promotores e os defensores. A copeira deve 

permanecer no Júri até o final da sessão, mesmo que se estenda durante a madrugada. No 

dia seguinte, tem folga e é sucedida por sua colega. 

A “sala secreta” era o local onde os jurados, acusação, defesa e juiz reuniam-se, 

ao final do julgamento para a votação dos quesitos que determinam a condenação ou 

absolvição do acusado. O resultado também define a medida da pena que será aplicada 

pelo juiz, caso o réu seja condenado, a partir da existência ou não das qualificadoras e 

atenuantes, que também são votadas pelos jurados. O termo “sala secreta” não é mais 

utilizado no texto legal, no entanto, os agentes o continuam usando. Esta sala, assim como 

a sala de estar reservada para os jurados se alimentarem e aguardarem o início dos 

julgamentos, eram separadas entre si por uma divisória de vidro e do corredor por uma 

porta. 

A sala de estar dos jurados tinha uma mesa grande ao centro, onde eram postos os 

lanches servidos pela copeira e oferecidos pelo Tribunal. Há cadeiras no seu entorno e 

um sofá e poltronas ao redor. Os jurados quando chegavam sentavam-se no espaço, em 

volta da mesa para se alimentar. Essa sala era muito maior e também bastante diferente 

da sala de espera destinadas às testemunhas, que contava apenas com cadeiras, justapostas 

às paredes, formando um quadrado. O espaço de “estar” dos jurados é aquele que em 

outras Varas, como mencionei, foi transformado em sala de audiência por dois juízes.  

Eu ficava muito pouco neste recinto. Seja porque quando chegava ao plenário por 

vezes as sessões já tinham começado, seja porque preferia conversar com defensores, 
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promotores e magistrados antes dos atos judiciais, para saber mais sobre os casos e suas 

observações a respeito deles. Algumas vezes, no entanto, sentei-me com os jurados para 

conversar e aguardar o início dos trabalhos. Durante os intervalos, todavia, dependia de 

quem fosse o oficial de justiça para que eu pudesse estar com eles, pois alguns desses 

funcionários não permitiam qualquer aproximação minha em relação aos jurados, em 

razão da “incomunicabilidade”. Outros não viam qualquer problema, embora ficassem 

atentos ao conteúdo das conversas travadas com os integrantes do conselho de sentença 

e entre eles. 

A incomunicabilidade dos jurados, determinada por lei44, era interpretada na 

prática como referindo-se apenas às conversas sobre o processo. Nos intervalos eles 

podiam conversar livremente, desde que não falassem sobre o julgamento, como era 

destacado pelo juiz, quando lhes explicava a forma como deveriam exercer a sua função. 

Dizia-lhes o magistrado que “vocês não são juízes de pedra” e por isso podiam dialogar, 

exceto sobre a causa. De modo que, tanto entre eles, quanto com a copeira e o oficial de 

justiça, acabavam trocando muito, especialmente durante os intervalos dos atos judiciais. 

Além dos espaços que pertencem a cada tribunal, há salas reservadas para as 

testemunhas, que são compartilhadas por duas varas (primeira e segunda varas e terceira 

e quarta, respectivamente). Elas são pequenas e dividem-se em “testemunhas de 

acusação” e “testemunhas de defesa”. Também têm banheiros próprios e acesso 

independente e direto ao plenário através de uma porta que é trancada e destrancada pelo 

Policial Militar de cada um dos tribunais aos quais tais salas servem (vide fotografia 2, 

localizada ao lado direito do telão). As testemunhas aglomeravam-se inicialmente no 

corredor, até o começo da audiência ou da sessão que vieram participar e, apenas então 

eram dirigidas a essas salas reservadas. A espera nelas, diziam os agentes, serve para que 

as testemunhas que ainda não depuseram não ouçam o que será falado pelas demais.  

 

Os gabinetes dos agentes 

Os magistrados, promotores e defensores possuem gabinetes de trabalho tanto no 

Foro Central quanto nas suas respectivas instituições, no caso dos dois últimos. No Foro, 

                                                
44 O art. 463 do CPP diz, no § 1o, que “o juiz presidente também advertirá os jurados de que, uma vez 
sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, 
sob pena de exclusão do Conselho e multa, na forma do § 2o do art. 436 deste Código. Aliás, o art. 497 
determina que o juiz é o responsável por manter essa incomunicabilidade e o oficial de justiça por certifica-
la. O oficial de justiça funciona como o fiscal, que acompanha os jurados, verifica e certifica que eles não 
conversaram sobre a causa em julgamento. 
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essas salas ficam localizadas no nono andar e, para serem acessadas, é preciso pegar 

elevadores internos ou, ao descer dos elevadores localizados nos principais halls de 

entrada, caminhar por todo o corredor, que passa por detrás dos acessos para as plateias 

de todas as Varas do Júri, até cruzar uma porta, para então chegar a esses espaços.  

O gabinete do magistrado é usado somente por ele e por seus assessores. No caso 

do juiz titular da Vara, uma sala antecede a sua, onde trabalha a sua equipe. Há uma 

pequena cozinha e um banheiro no recinto. Em seguida, separado por uma porta, fica o 

seu gabinete. No caso do primeiro magistrado titular cujos trabalhos acompanhei, havia 

um sofá e uma mesa grande, de maneira, com quadros e livros. O juiz que foi nomeado 

para substitui-lo, mudou totalmente a decoração do espaço, quanto tomou posse.  

No gabinete do magistrado que sucedeu o primeiro, chamava a minha atenção a 

quantidade de imagens de santos que, segundo ele, serviam para sua proteção. Atrás de 

sua mesa foi pendurado um quadro enorme. Nele havia uma imagem de São Jorge com 

uma lua cheia ao fundo. Além dos ícones religiosos, havia fotos do magistrado em 

“treinamento de guerra”, portanto armas, e retratos com sua única filha.  

As salas dos promotores e defensores são compartilhadas pelos dois “titulares” das 

Varas e os espaços podem ser decorados pelos usuários. No caso dos defensores, eles têm 

em sua sala duas mesas, sem computador e uma poltrona de couro preta, diante delas. 

Além de um frigobar. Na estante do recinto há muitos livros, assim como as suas 

respectivas vestes talares, que ficam no gabinete para serem usadas durante as sessões de 

julgamento. Havia também de inúmeras cópias de processos espalhadas pelo chão da sala 

e papéis amontoados até no banheiro. O banheiro tinha um chuveiro elétrico, mas, pela 

quantidade de papéis no box, parecia não ser usado.  

O gabinete das promotoras, por outro lado, em contraste com a dos defensores, 

tinha duas mesas com os respectivos computadores, além de frigobar, fotos, taças de 

vinho, cafeteira para fazer café expresso e xícaras delicadamente dispostas sobre uma 

bandeja. No pequeno refrigerador ambas deixavam queijos e outros alimentos para serem 

consumidos caso as sessões se estendessem. Também havia uma poltrona de couro preta, 

idêntica àquela dos defensores.  

Essas salas eram usadas nos intervalos das sessões ou antes ou depois delas e das 

audiências e serviam de apoio para os agentes. Eles subiam para mandar e-mails, resolver 

questões e dar telefonemas entre os julgamentos. No caso dos defensores, costumavam 

atender os réus soltos ou familiares dos presos para falar sobre os casos que estavam 

atuando. As promotoras frequentemente conversavam com seus seguranças nas salas, 
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antes de descerem para as sessões. Além disso, com a necessidade de trajar as vestes 

talares, era nos seus gabinetes que o faziam, para então descer até o plenário, 

normalmente usando as escadas de incêndio.  

 
Carceragem: o espaço dos réus. 

Foi no dia 29 de julho de 2014 a primeira vez que estive na carceragem do oitavo 

andar. Acompanhando o defensor, dirigi-me com ele até lá para “entrevistar” o acusado 

antes do julgamento. Seguimos pela passagem que vai do plenário para o local e, num 

misto de ansiedade e curiosidade, passei pelas primeiras grades até encontrar o corredor 

que interliga todas celas dos tribunais do júri, localizadas atrás dos plenários. Dobramos 

à direita e chegamos no conjunto vinculado ao Tribunal no qual fazia pesquisa.  

Abriu-se a primeira grade, que dá acesso a uma antessala, com quatro assentos 

estofados, mesa redonda cercada por cadeiras giratórias. Ao fundo, há outra mesa com 

uma cadeira, onde estava sentado um policial militar. À nossa direita havia um pequeno 

corredor precedido por grades e, em posição diametralmente oposta, outra configuração 

idêntica. Dentro desse corredor menor eu avistava duas outras portas cerradas com gradis. 

Eram as quatro celas, duas de cada lado de tal antessala, onde ficam os réus. Entramos no 

corredor que estava à nossa esquerda e o defensor pediu que o acusado viesse até a 

entrada. Tendo os ferros entre nós e ele, e depois de ter sido apresentada como “estagiária” 

de Daniel, o defensor, conversamos sobre o que viria ocorrer naquele dia.  

Eu voltaria àquele lugar algumas vezes, normalmente acompanhando defensores 

e advogados, para entrevistar os réus. À exceção de um defensor público, Nilo, que 

descreverei mais detidamente no capítulo seguinte, todos os demais quase sempre faziam 

a entrevista tendo as grades entre os réus e os agentes. Os advogados, a seu turno, pediam 

aos policiais e faziam questão que os acusados fossem retirados das celas e colocados na 

sala de espera e atendimento. Todo esse labirinto de corredores e grades fica no mesmo 

andar do plenário, atrás dele, sob a plateia. Estas também se configuram como um local 

de espera, pois nelas os réus aguardam as audiências e os julgamentos e conversam com 

seus defensores e advogados, antes do ritual judiciário.  

Cada tribunal do júri tem quatro cárceres exclusivos, embora todos sejam 

interligados pelo corredor que mencionei, são separados por tribunal. Ao final deste 

passadiço há um elevador. Tal elevador interliga o oitavo andar à carceragem geral do 

Foro Central, localizada no subsolo do prédio. As celas do Júri e a carceragem geral têm, 

portanto, comunicação direta, através dos elevadores internos, de modo que os presos não 
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passam pelos corredores externos ao espaço do Júri. Nestes outros corredores aguardam 

somente as testemunhas e os réus soltos.  

Os custodiados são trazidos dos presídios onde estão encarcerados no início da 

manhã. Muitos deles estão presos preventivamente45, isto é, por um processo em curso, 

sem a existência de sentença penal condenatória. Outros estão detidos também em razão 

de condenações prévias aos processos em curso e, portanto, não são primários, pois 

cumprem as penas definitivas. Cada tipo de pena e cada tipo de presidiário corresponde 

a um presídio de origem, onde são apanhados pela manhã, antes de serem levados ao 

Foro.  

O Complexo de Bangu, por exemplo, tem “estabelecimentos” para presos 

“provisórios” e outros para “definitivos”, além de outras separações quanto às “facções” 

com as quais relacionam os réus. Dessa forma esses homens e, ainda que em menor 

número, também as mulheres vêm de diferentes prisões, localizadas em diversas partes 

da cidade – e até mesmo do Estado do Rio de Janeiro, ou fora dele, no caso dos presos 

federais.  

O transporte até o Foro é feito pelos agentes da Secretaria de Estado de 

Administração Penitenciária (SEAP), que os buscam em cada presídio e os conduzem até 

o Foro Central. Quando chegam ao prédio são levados inicialmente para a carceragem 

geral e, posteriormente, sobem para os andares nos quais as respectivas audiências serão 

realizadas.  

Os atos processuais no contexto do júri são marcados para ter início às 13 horas, 

mas costumam demorar muito mais para começar. Assim, os presos podem esperar por 

muitas horas, até que chegue o momento de entrarem nas audiências. Durante os 

julgamentos realizados no Júri o magistrado determina que todas as refeições servidas 

aos jurados também sejam oferecidas aos acusados. Nos dias de audiências, no entanto, 

os presos podem passar o dia sem alimentação pois, como partem cedo para o Foro, não 

tomam café no presídio e vão comer somente à noite, se retornarem ao estabelecimento 

prisional a tempo de jantar, o que nem sempre ocorre, caso as audiências se estendam até 

tarde. 

As celas são controladas diretamente pelos Policiais Militares, embora a 

                                                
45 A prisão preventiva está prevista no art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal. Ela pode ser 
decretada a “qualquer tempo” e “como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência 
da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do 
crime e indício suficiente de autoria”. 



	

 

71 

autoridade do juiz se estenda por todo o espaço46 e o magistrado tenha o controle sobre o 

que nele ocorre. Os PMs que atuam no Foro são designados para prestar serviço ao 

Tribunal de Justiça e são cedidos pelo 5o Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, 

por ordem do seu comandante.  

Eles desempenham diferentes funções. Alguns ficam somente na carceragem 

geral e são responsáveis pelo procedimento de “contagem” dos presos. Isto é, eles devem 

conferir se o número que consta no documento da SEAP coincide com o número de presos 

efetivamente enviados pela secretaria e controlar a carceragem geral. Outros 

acompanham os custodiados no trajeto entre a carceragem e as Varas Criminais. Há, 

ainda, aqueles que permanecem nas salas de audiência e Tribunais do Júri vigiando os 

presos durante a realização dos atos processuais.  

Em dias de audiências, quando há muitos presos para serem conduzidos para cada 

um dos atos jurídicos, os acusados aguardam na carceragem geral e vão subindo até o 

oitavo andar na ordem em que os procedimentos vão acontecendo. O policial militar que 

faz a segurança do plenário telefona para o subsolo e ordena “subir” os acusados, uma 

vez que as celas do Júri são pequenas e não comportam todos os réus.  

Para requerer a “entrega” dos presos, o homem pegava o telefone interno do 

Tribunal, localizado na cozinha ou na mesa da secretária do juiz, ligava para o subsolo e, 

depois de se identificar, dizia “pode trazer o frango do processo [número do processo]”. 

A categoria utilizada para se referir aos réus presos é significativa, pois demonstra o lugar 

social e moral que ocupam no universo aqui descrito. A expressão “frango” pode ter 

várias acepções.  

Em contraposição à galinha, que está viva, o termo frango refere-se à carne dessa 

ave, usada na alimentação. Ou seja, com ele não há mais o que fazer, já estão mortos e 

podem ser servidos fritos, cozidos ou assados. Além disso, relaciona-se também com a 

gaiola. Frangos, quando vivos, são os filhos da galinha, em idade intermediária. Não são 

mais pintos, porém ainda não se tornaram galos. Esses animais são criados em lugares 

fechados, de modo que não fujam, dentro do “galinheiro” e do “poleiro”. Não à toa, aliás, 

uma das acepções de poleiro, além de ser o lugar onde os frangos pousam, no sentido 

figurado é também o “lugar de poder ou autoridade47”. 

                                                
46 A previsão legal para todo o controle do magistrado também está prevista “legalmente” no art. 794 do 
CPP, que define: “a polícia das audiências e das sessões compete aos respectivos juízes ou ao presidente 
do tribunal, câmara, ou turma, que poderão determinar o que for conveniente à manutenção da ordem. Para 
tal fim, requisitarão força pública, que ficará exclusivamente à sua disposição. 
47 Poleiro po·lei·ro (polo+-eiro) substantivo masculino: 1. Vara onde as aves pousam em gaiola ou capoeira. 
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Como disse, a carceragem é, por excelência, um lugar de espera, onde o preso 

aguarda pela realização da audiência ou do julgamento. No entanto, na hierarquia interna 

do Tribunal, trata-se de uma espera diferente daquela que estão sujeitos os demais presos, 

que respondem pelos “crimes comuns”. Os acusados de homicídio, “crimes dolosos 

contra a vida”, aguardam nessas celas do oitavo andar, mais limpas, organizadas e com 

menos presos do que aquelas da carceragem geral, como me alertavam os policiais 

militares, também meus interlocutores. As celas do júri quando vazias, são usadas até 

mesmo para “isolar” alguns presos que não devem ser misturados com os demais, como 

os menores, que estão no Foro para os processos da Vara da Infância e Juventude. 

 

A CAC e os presos de “alta periculosidade” 

Eventualmente, nos casos que envolvem presos considerados como de “alta 

periculosidade”, as audiências de instrução e julgamento são realizadas fora do espaço 

anteriormente descrito por mim. Os agentes do judiciário realizam esses atos processuais 

na CAC – Centro de Assessoramento Criminal, em outro andar do prédio. Isso porque, 

houve uma reforma no Código de Processo Penal no ano de 2009, que previu a 

possibilidade de realizá-los por videoconferência48. Assim, quando se trata de réus que 

cumprem pena em estabelecimentos prisionais classificados como de “segurança 

máxima49” não é necessário trazê-los ao Fórum para as audiências de instrução e 

julgamento, embora as sessões plenárias continuem ocorrendo somente com a sua 

presença. Esse tratamento tem a ver tanto com a sua “periculosidade”, quanto por estarem 

em outros estados e, diante disso, com o “custo” para que sejam trazidos ao Rio de 

Janeiro, que é reputado alto. Ambas as justificativas se misturam e se sobrepõem.  

                                                
2. [Figurado] Lugar de poder ou autoridade. 3. [Brasil] Camarote ou galeria da última ordem em certos 
teatros. = GALINHEIRO, TORRINHA 4. [Brasil] Cavalo velho e fácil de montar. 
48 O § 2o do artigo 185 do CPP dispõe que: “Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício 
ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência 
ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja 
necessária para atender a uma das seguintes finalidades: I - prevenir risco à segurança pública, quando 
exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir 
durante o deslocamento; II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja 
relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal; 
III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher 
o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código; IV - responder à gravíssima 
questão de ordem pública”. 
49 O “sistema penitenciário federal” conta com 5 estabelecimentos federais localizados em Porto 
Velho/RO, Mossoró/RN, Campo Grande/MS, Brasília/DF e Catanduvas/PR. O sistema tem capacidade 
para abrigar 1.040 presos, e “isola os presos considerados mais perigosos do País”. Fonte: MINISTÉRIO 
DA JUSTIÇA, Disponível em: 
<http://portal.mj.gov.br/depen/data/Pages/MJ887A0EF2ITEMID5AC72BD609F649AEBDB09A5A1D5
A28B9PTBRNN.htm.>. Acesso em: 15, jun., 2015.  
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Os “presos federais” se afiguram como uma categoria especial de presos. Por 

serem considerados de “alta periculosidade”, diferentemente dos réus “comuns”. Quando 

são conduzidos ao Foro, para o plenário do júri, todo um esquema de segurança se arma 

para transportá-los e recebê-los. Chegam de helicóptero, são escoltados por agentes 

penitenciários federais fortemente armados e usam roupas civis (normalmente camisa 

polo, calça jeans e sapatênis). Diferentemente do “uniforme” da SEAP, usado pelos 

demais presos, abrigados em “estabelecimentos prisionais” comuns. Estes acusados 

tampouco ficam na carceragem geral – aquela do subsolo – com os outros. Quando vêm 

ao Rio de Janeiro, para a sessão de julgamento, descem do helicóptero direto para as celas 

do Júri.  

 A primeira vez que estive na CAC, como chamam meus interlocutores, fiquei 

impressionada com o que vi, talvez porque, de fato, nunca havia visto uma sala de 

audiências com aquela quantidade de equipamentos tecnológicos. Despertou minha 

curiosidade a o número e a variedade de aparelhos eletrônicos, telas, telões, caixas de som 

e microfones, além da fartura de computadores, inclusive nas mesas destinadas aos 

defensores. A sala é toda estruturada em torno da tecnologia e pensada para abrigá-la.  

O formato de sala de audiências tradicional das Varas Criminais Comuns é 

mantido. Significa, portanto, que o juiz segue no centro do espaço e tem ao seu lado 

direito o promotor de justiça e, ao esquerdo, seu secretário. No entanto, é de fato a 

quantidade de equipamentos eletrônicos o que contrasta com os demais recintos do Fórum 

que conheci. A defesa, nesse caso, também fica afastada dos outros agentes, como em 

todas as salas das varas criminais, mas há assento para um número muito maior de 

defensores.  

Esse local, como explicam os agentes, foi pensado para atender casos classificados 

como de “maior complexidade”, em razão do número de réus. Segundo a juíza diretora 

da CAC, trata-se de “uma estrutura compatível com a realidade das organizações 

criminosas contemporâneas”50. Foi nessa sala onde ocorreram, por exemplo, as audiências 

do processo conhecido como “caso dos Black Blocks”, relacionado com as manifestações 

que aconteceram no Rio de Janeiro em 2013 e que denunciava 23 jovens por “formação 

de quadrilha e corrupção de menores”51.  

                                                
50 Vide notícia sobre a inauguração da CAC, veiculada no site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2119854. Acesso em: 02, set., 2017. 
51 No ano de 2015, o Ministério Público pediu a condenação de 18 desses jovens em alegações finais. Vide: 
<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/10/mp-pede-condenar-18-e-absolver-5-por-violencia-
em-protestos-no-rio.html>. E < http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/01/tj-rj-realiza-nova-
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No recinto há microfones e computadores em todas as mesas, exceto naquela onde 

sentam os depoentes, sobre a qual existe somente um microfone, sem qualquer 

computador. Há televisores e telas que exibem tanto as imagens ao vivo da sala de 

audiências, quanto imagens dos réus, no outro lado da videoconferência. Além disso, 

caixas de som transmitem as falas para todos os presentes.  

Antes da realização do ato, um técnico judiciário estabelece uma conexão entre o 

presídio e a sala, garantindo sua consumação. Quando a chamada de vídeo era iniciada, 

antes de formalmente começar a audiência, o juiz conversava com o réu e lhe informava 

o que estava prestes a acontecer. Ainda, ao defensor era facultado o direito de ter uma 

conversa prévia com o acusado, em uma cabine separada e por telefone, de modo que não 

fosse ouvido pelos demais. Caso existissem testemunhas a depor, elas eram filmadas 

durante o depoimento e o réu podia acompanhar o que estivesse sendo dito, do outro lado 

da chamada, pois a conexão por videoconferência permitia esse contato. 

Tais chamadas costumavam funcionar. De todas as que acompanhei, houve óbices 

quanto à ausência de intimação dos réus de seus advogados ou das testemunhas, de modo 

mais recorrente. Problemas esses que também ocorrem nas audiências presenciais. Eram, 

portanto, relacionados aos atos que do cartório e não com o uso das tecnologias. Somente 

uma vez houve problema de conexão, ligado à qualidade do sinal de internet no dia, pois 

chovia, segundo informou o operador. Outra vez, quando as audiências por 

videoconferência se realizaram em outra sala, diferente da CAC, a conversa entre o 

advogado e o acusado, que deveria ser secreta, pôde ser ouvida por nós, presentes. 

Escutávamos, nesse caso, a fala do advogado, em razão de defeito no isolamento acústico 

do ambiente. Na CAC, no entanto, esse isolamento era eficiente.  

No entanto, destaco o fato de que todos os aparelhos tecnológicos que foram 

implantados nesse espaço de fazer justiça, tanto na CAC, quanto no Júri, isto é, os 

microfones, caixas de som e demais artefatos eletrônicos, embora possibilitem uma nova 

forma de registro dos depoimentos em áudio e vídeo, não afetaram a maneira como se dá 

a produção da verdade judiciária. Isso porque, a despeito de toda essa tecnologia permitir 

a gravação dos testemunhos, os debates travados entre defesa e acusação, não são 

registrados.  

O fato de os debates não serem gravados remete para o modo como se dá a 

construção da verdade no Tribunal do Júri, de forma oral, em plenário, sem que seja 

                                                
audiencia-de-23-ativistas-acusados-de-atos-violentos.html>. Acesso em: 20 de maio de 2017.  
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necessário para as partes preocuparem-se com o que está nos autos do processo. É o que 

Kant de Lima (2009, p.176) afirma quanto à inexistência de qualquer acordo entre as 

partes sobre o que pode – ou não – ser usado como prova e o que pode ser falado em 

plenário, à semelhança do duelo ou da prova legal. Nesse sentido, também o trabalho de 

Figueira (2008) sobre o uso das provas durante a produção da verdade judiciária, 

construída oralmente. 

É essa ausência de registro, essa não gravação, que permite, por exemplo, a 

ocorrência dos “acordos”, serão explorados nessa tese. Isso porque, aquilo que é falado 

pelos agentes não fica registrado e não pode ser usado posteriormente. Da mesma forma, 

por isso o julgamento baseado no apelo às moralidades não se configura em um problema, 

como tampouco é problemático que a decisão seja produzida sem qualquer embasamento 

na dinâmica dos fatos. Pode-se assim estabelecer uma discrepância entre o que está nos 

“autos” e o que é dito pelos agentes, pois o que consta nesses papéis não importa. 

 

Sobre os lugares 

O espaço, tal como ele é organizado e experimentado pelos agentes do judiciário e 

pelas pessoas que por ele circulam, reflete, portanto, os sistemas classificatórios que 

constroem o fazer judicial, uma vez que “a classificação das coisas reproduz a 

classificação dos homens” (Durkheim e Mauss, 2009 [1968 e 1969], p. 405). Além disso, 

considerando que toda classificação implica, consequentemente, numa hierarquização 

(Dumont, 1997 [1992], p. 373), essa forma de lidar com o lugar explicita as desigualdades 

e hierarquias no procedimento do Tribunal do Júri. Isso porque, o ambiente no qual o 

julgamento acontece, também pode ser visto como uma expressão concreta dos ideais de 

justiça52 locais (Mulcahy, 2007, p. 383). 

Durante as sessões, os agentes e jurados são separados da plateia, demarcando-se 

assim o lugar por excelência da família judicial, em contraposição àquele destinado ao 

“público”. Os usos dos espaços também revelam os limites comportamentais do 

“público” e dos agentes do judiciário, delimitando formas de estar naquele lugar. 

Enquanto na plateia não se pode comer, nem beber, os agentes são livres para fazê-lo, 

                                                
52 O artigo de Linda Mulcahy (2007) explora como o uso do espaço na sala de audiências ao longo da 
história das cortes inglesas está relacionado com o desaparecimento do público no julgamento. Considera 
como o espaço dentro dos tribunais, incluindo a redução de sala de audiências e ampliação do número de 
gabinetes, cartórios, bibliotecas e salas para uso dos agentes do poder judiciário, fala sobre a relação entre 
as várias partes envolvidas num julgamento. A autora conclui que o espaço destinado ao público passou a 
ser associado com perigo e coloca aqueles que vêm assistir aos julgamentos sob vigilância do juiz. Que 
passa a ser central nos rituais. 
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assim como para usar equipamentos eletrônicos e celulares.  

A separação da plateia dos agentes, estabelece quem pode e quem não pode fazer 

parte do processo de fazer justiça. E, como disse, é pela lente dos agentes, e não pelos 

olhos dos próprios jurados, que a plateia irrompe durante os julgamentos. Com isso, os o 

conselho de sentença fica isolado e protegido do “público”, de modo que não seja 

“influenciado” durante o julgamento. O juiz, é o centro do poder e do procedimento, fica 

espacialmente no cerne do espaço, de onde comanda tudo e todos. Suas reações são 

observadas por todos no recinto. A posição, ainda, traduz visualmente a 

inquisitorialidade (Kant de Lima, 2004) própria do sistema de justiça criminal brasileiro.  

Além disso, a forma como está estruturado, reflete a representação de “participação 

popular na justiça” no caso brasileiro: o afastamento da plateia e do povo. Esta concepção, 

de acordo com os juristas, é a premissa a partir da qual o júri se assenta. Os 

“doutrinadores” do Direito o classificam como uma “instituição democrática” ou a 

“expressão processual mais popular da aplicação do direito penal substantivo” (Bonfim, 

2000, p. 33) porque conta com jurados para a produção da decisão e com a presença do 

público. O espaço, no entanto, conforme está estruturado, afasta toda e qualquer 

participação popular ou democrática e, ainda, organiza-o de forma que isola os jurados 

da plateia, inibindo o contato deles com as reações e manifestações do público. Reflete, 

assim, a representação sobre o que de fato é considerado como “participação popular” na 

justiça. Ainda, face ao papel central do magistrado, esse último se afigura em um 

mediador entre os jurados e os mundos dos envolvidos (réu, vítima, testemunhas), tanto 

o mundo do público quanto o mundo dos autos. O que é visto pelos jurados é, nesse 

sentido, filtrado pelos agentes do poder judiciário e, em especial, filtrado pelo juiz. 

O “vidro blindado” traduz o lugar dado ao público: de meros expectadores. O 

sentido que lhes é atribuído não é de “participantes”, mas de “observadores”. E assim não 

permite que os primeiros – os jurados – sejam afetados pela presença ou manifestação 

dos últimos – os presentes na plateia. Sua presença não é sequer a mesma da plateia em 

um teatro, pois os jurados sequer estão sujeitos às suas reações. A plateia tem a função de 

legitimar um processo, não de “participação popular”.  

Relaciono, por fim, o vidro do plenário com outro, que foi colocado na Câmara dos 

Deputados, em Brasília, no ano de 1993, depois da ocorrência de uma votação na qual 

manifestantes atiraram moedas e notas sobre os deputados. No ano de 2004, depois de 

diversas declarações contrárias à existência do vidro, ele foi retirado. O presidente da 

Câmara à época da remoção, deputado João Paulo Cunha (PT/SP), disse que sua decisão 
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serviria “como símbolo do reencontro da Câmara com o povo, que quer acompanhar os 

trabalhos dos deputados53". Nesse sentido, a representação do afastamento imposto pelo 

vidro é evidenciada na fala do deputado. O mesmo pode ser pensado nesse formato do 

Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. 

Para demonstrar este argumento, nesse capítulo me voltei para um tema pouco 

abordado sobre o fazer judicial: como o espaço físico do Júri, a partir da maneira como 

está organizado, fala sobre as ideologias subjacentes ao processo judicial e às dinâmicas 

de poder que dão conta dele (Mulcahy, 2007, p. 398). A seguir, no capítulo dois, apresento 

os agentes que concebem e implementam esses procedimentos, durante a administração 

dos conflitos.  

  

                                                
53 Vide, para mais informações sobre o vidro e a sua retirada, notícia veiculada pela Empresa Brasileira de 
Comunicação em seu site: <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2004-01-05/camara-acaba-
com-parede-de-vidros-que-separava-plenario-das-galerias>. Acesso em: 24, jul., 2018. 
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Figura 1 - Planta baixa do Tribunal do Júri 

 
Fonte: Avellar, 2018 
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Capítulo 2 

“Aqui dentro vivemos numa espécie de família”: quem faz o júri acontecer 
 

Na minha casa 
Todo mundo é bamba 

Todo mundo bebe 
Todo mundo samba 

Se tem alguém aflito 
Todo mundo chora 
Todo mundo sofre 
Mas logo se reza 

Prá São Benedito 
Prá Nossa Senhora 
E prá Santo Onofre 

Mas se tem alguém cantando 
Todo mundo canta 
Todo mundo dança 
Todo mundo samba 
E ninguém se cansa 

Pois minha casa 
É casa de bamba 

(Casa de Bamba – Martinho da Vila) 
 
 
O trabalho de campo que desenvolvi para a elaboração dessa pesquisa focou no fazer 

judicial, isto é, nos processos e procedimentos adotados pelos agentes para produzir uma 

leitura dos acontecimentos da vida, a partir do olhar do direito. Busquei, nesse sentido, 

observar como os conflitos da vida cotidiana são administrados por um órgão específico 

do sistema de justiça criminal, o Tribunal do Júri. São os momentos em que os agentes 

do judiciário transformam o se então no como portanto (Geertz 2007 [1997], p. 260). 

Trata-se dos instantes durante os quais, num truque de mãos, como ironiza o autor, os 

agentes fazem acontecer o fenômeno da representação do direito sobre um fato da vida, 

promovendo mais uma leitura sobre ela.  

Nesse sentido, para realizar a pesquisa eu precisava acompanhar essas pessoas de 

carne e sangue (Malinowski, 1978 [1926]) fazendo coisas no Tribunal. São homens e 

mulheres que, embora tenham carreiras próprias, vinculadas às instituições que integram 

e estejam organizadas de uma maneira independente umas das outras, formam um 

conjunto para o desenvolvimento prático de suas atividades profissionais. Essas relações 

decorrem do trabalho e ao se estabelecerem configuram o mundo do direito (Bonelli, 

1998, p. 186). 

Todas as Varas do Tribunal do Júri da Comarca da Capital têm um juiz titular, 

dois defensores públicos e dois promotores titulares, como os principais responsáveis por 

esse processo. Cada uma delas conta, portanto, com a presença permanente de dois 
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profissionais das outras duas instituições, designados para atuarem no Júri. Isso contrasta 

com as Varas Comuns, que têm apenas um defensor e um promotor titulares. 

Mas, ainda que esses personagens sejam os principais, há muitas outras pessoas 

que trabalham para fazer o procedimento andar e os julgamentos acontecerem. Quanto 

aos processos, são os assessores, estagiários, o escrivão e os servidores do cartório, que 

dão conta do seu andamento. As sessões de julgamento, a seu turno, dependem do 

trabalho do secretário do juiz, dos policiais militares que fazem a segurança do local, da 

copeira que cuida da alimentação dos jurados e dos próprios jurados.  

Ao longo do trabalho de campo, o protagonismo de alguns agentes em relação a 

outros se explicitou, tanto através de seus discursos formais e informais, quanto de suas 

práticas. Em relação as falas solenes, me refiro às saudações proferidas no início das 

sessões de julgamento, oportunidade em que a copeira e os policiais militares eram 

citados por magistrados, promotores e defensores, como “essenciais” ao bom andamento 

dos trabalhos. No entanto, esses agentes aparecem, ao longo do fazer judicial, como se 

fossem da família (Silveira, 2014) pois sua função é acessória e não ganha o mesmo 

destaque como a atuação dos primeiros. Os policiais e a copeira os servem. Em certa 

medida, o cartório também recebe essa classificação. Explorarei essas hierarquizações, 

que por ora apenas apresento, ao longo desse capítulo. Nele, pretendo evidenciar os 

sujeitos com quem convivi ao longo de um ano e meio de pesquisa de campo e como eles 

desempenham suas atividades para, através dessa descrição, explicitar como se integra e 

se constrói a família judicial.  

Inicio com as três figuras que surgem como principais para a realização das 

audiências e sessões de julgamento, isto é, os seus protagonistas, essenciais, até mesmo 

do ponto de vista da letra da lei, para que esses atos sejam realizados: os magistrados, 

promotores e defensores. Optei por começar por aqueles que foram meus mais marcantes 

interlocutores no campo: os defensores públicos, seus assessores e o funcionamento do 

seu trabalho fora do Tribunal, na sede da Defensoria. Depois, passo a descrever as 

promotoras de justiça, os promotores substitutos, seus assessores e o pouco que 

acompanhei do funcionamento da sede do Ministério Público. Em seguida, chego aos 

magistrados e seus funcionários. Por fim, antes de tratar da família judicial, apresento os 

“auxiliares da justiça” que são os funcionários do cartório, e retrato os policiais militares 

e as copeiras.  

Não posso deixar de mencionar que os jurados não fazem parte dessa descrição 

pois, embora sejam essenciais para a produção da sentença, durante as horas em que o 
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julgamento acontece, são os promotores, defensores e magistrados que entram em ação. 

Por fim, explicito como o valor moral “família” e a família judicial são elementos 

norteadores no fazer judicial e como servem, tanto para classificar os acusados e vítimas, 

quanto para hierarquizar os próprios agentes. Analiso, assim, como se dá a demarcação, 

entre aqueles que são identificados e aqueles que não o são, como parte da família 

judicial, especialmente em razão do contraste entre os defensores públicos e os advogados 

e entre os agentes e aqueles funcionários que os servem.  

 

“Ser defensor é fazer o melhor possível!”: os defensores públicos 

A frase que abre esse subcapítulo foi enunciada por um dos defensores públicos 

com os quais convivi, antes da realização de um julgamento, depois de sairmos de uma 

conversa travada na carceragem, com os dois réus. Rogério explicava aos acusados 

porque o “acordo” que havia feito com o promotor no dia, era considerado por ele a 

melhor opção para o caso. Os “acordos” serão tratados no quarto capítulo da tese, embora 

esses agentes, que fazem a maior parte das defesas no júri, sejam apresentados aqui. A 

importância que é dada a eles no contexto da tese, está relacionada também com a minha 

entrada e permanência no campo.  

Os defensores titulares 

Daniel formou-se em uma renomada universidade pública da cidade do Rio de 

Janeiro e, antes de ser aprovado no concurso para atuar na Defensoria, exerceu advocacia 

criminal. Dizia-me que gostava da vida de advogado, mas que optou pela segurança 

financeira advinda do concurso. Filho de uma família de classe média baixa, como vim a 

saber, moradores do Maracanã, zona norte da cidade. Tinha em tono de quarenta anos e 

era branco. Depois da faculdade cursou mestrado e doutorado em Portugal, numa 

Universidade em que muitos juristas brasileiros optam por fazer a pós-graduação stricto 

sensu. Em razão disso, passou alguns anos licenciado da Defensoria, morando fora do 

país.  

Quando nos conhecemos ele havia recentemente voltado ao Brasil e, além de atuar 

como defensor, também lecionava em algumas escolas preparatórias de concursos. Nós 

dois, aliás, cursávamos doutorado e também tínhamos em comum o fato de lecionarmos 

na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Um traço da personalidade de Daniel sempre 

me chamou muita atenção: a cordialidade. À semelhança dos advogados, que costumam 

ser cordiais, gentis e simpáticos no trato, já que precisam cativar seus clientes e os agentes 
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do judiciário. Esse defensor falava, agia, vestia-se e caminhava de maneira muito similar 

aos criminalistas mais bem remunerados da cidade.  

Quando o vi a primeira vez, ele estava participando de uma sessão de julgamento 

e eu, do nono andar, o avistei. Depois de observar o início da sessão e seu cancelamento, 

por motivo que não me recordo, desci até o andar inferior e pedi ao policial militar para 

conversar com Daniel. Disse ao PM que era pesquisadora da Escola de Direito e que havia 

enviado um e-mail ao Defensor, por indicação de nosso colega em comum. Ao ser 

avisado, veio até a porta e, gentilmente, depois de minha apresentação, aceitou conversar 

comigo após a audiência que realizaria em seguida. Além disso, quando o questionei se 

poderia assistir o ato processual seguinte no andar de baixo, respondeu afirmativamente 

e me convidou para fazê-lo sentada ao seu lado. 

Depois da audiência, subimos ao seu gabinete e pela primeira vez conversamos 

sobre a minha pesquisa. Disse-lhe que fazia doutorado em antropologia na UFF. 

Expliquei que, como pesquisamos o direito como um fenômeno social e, mais 

especificamente, a administração de conflitos, havia pensado em investigar os casos de 

“bandidos que matam bandidos”. Depois de me ouvir atentamente, respondeu-me que 

esses não eram os casos que mais chegavam lá. Afirmou, ao contrário, que a maior parte 

dos processos de júri envolvem “emoção” e falou um pouco sobre como compreendia o 

seu trabalho como defensor daquela Vara. Também conversamos sobre os nossos cursos 

de doutorado, minha chegada no Rio, como eu pretendia desenvolver a pesquisa e por 

quanto tempo eu pretendia ficar ali. Disse-lhe que entre um ano ou um ano e meio e que 

depois planejava viajar para os Estados Unidos, realizar trabalho de campo por lá e fazer 

uma pesquisa comparativa.  

Naquele dia Daniel também me contou sobre as suas representações sobre a 

função exercida por ele e por seus colegas no Júri. Disse-me “a gente brinca com a vida 

dos outros”, em tom que me pareceu de pesar, fazendo alusão às decisões produzidas no 

lugar, que afetam a vida das pessoas envolvidas nos processos. “Brincar” me remetia para 

uma maneira suave de encarar as coisas, já que as decisões têm impacto direto na vida 

dos réus e, às vezes, das vítimas. Sobre a importância do Júri, reputava-a ao fato de que 

“responder por homicídio é muito fácil”, por isso é preciso uma forma especial para julgar 

esses conflitos.  

Sua fala evidencia uma representação comum no campo do direito, que já tinha 

percebido durante minha pesquisa de mestrado. Para a escrita da dissertação, analisei a 

doutrina jurídica sobre o Júri. Os textos doutrinários trazem essa ideia, no sentido de que 
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“homicídio qualquer pessoa pode cometer”, enquanto outros crimes seriam próprios de 

“bandidos”. Abordei essa dicotomia em trabalho posterior à dissertação (Nuñez, 2015). 

A última afirmação de Daniel é repetida pelos operadores e doutrinadores do direito e 

tem a ver com a hierarquização desse procedimento, em relação a outros existentes no 

processo penal brasileiro. É por isso que o Júri julga apenas os “crimes dolosos contra a 

vida”, como referi introdutoriamente. 

Depois de nossa primeira conversa, passei a frequentar o tribunal quase que 

diariamente. Inicialmente esperava a indicação do meu interlocutor sobre os casos 

considerados “melhores” ou “mais importantes” por ele, para que eu os pudesse assistir. 

Além do contato estabelecido com Daniel, também voltei ao prédio eventualmente, sem 

me comunicar previamente com ele. Nessas oportunidades, permaneci na plateia algumas 

vezes, antes de passar a assistir os casos somente no andar de baixo. Ali, da plateia, vi 

algumas audiências e outros julgamentos que tinham como protagonista o colega de 

Daniel, que posteriormente pediria a sua remoção do Júri. 

Emiliano era então titular, junto com Daniel. Logo no primeiro dia que o conheci, 

enquanto conversávamos, ele contou-me sobre sua saída. Disse que estava muito cansado 

do ritmo de trabalho da Vara do Júri, cujas sessões acabam tarde. Segundo ele, por conta 

disso não apenas chegava muito tarde em casa, como também custava a dormir. Contou-

me que para ele era árduo defender milicianos, algo que lhe incomodava moralmente e, 

por tal motivo, também queria voltar ao trabalho reputado como “básico” das Varas 

Criminais Comuns. Não tardou que fosse removido e Fernando entrasse no seu lugar. 

Convivemos muito pouco, de modo que não soube maiores detalhes sobre a sua vida. 

Sabia que morava em Ipanema, assim como Daniel. Emiliano também era branco e tinha 

em torno de quarenta anos. Sua aparência contrastava com a de Daniel. Enquanto o 

segundo andava sempre vestido com ternos bem cortados e feitos de tecidos nobres, o 

primeiro usava apenas camisa social e calça de sarja. Tinha os cabelos encaracolados e 

mantinha-os grandes, em contraste com Daniel, que mantinha os cabelos baixos e não 

tinha barba. 

Além de Daniel, portanto, convivi de maneira muito intensa também com 

Fernando. Ele foi nomeado para a vaga antes ocupada por Emiliano. Diferentemente de 

Daniel, havia se formado em uma Universidade privada e fez direito depois de outra 

graduação na área de tecnologia. Dizia-me que sempre quis fazer concurso público para 

ser defensor, desde que ingressou no curso de direito, e por isso estudava intensamente 

durante a graduação, de modo que foi aprovado no certame rapidamente. Fernando 
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também era branco. E não se vestia de modo tão refinado quanto Daniel, mas estava 

sempre de terno. Bons ternos, com cortes bonitos, porém não feitos de tecidos tão finos. 

Logo que ingressou na instituição, foi para a área da defensoria que atende o “sistema”, 

na qual ficou por quase dez anos. O “sistema”, para os meus interlocutores, é o “sistema 

penitenciário”.  

Sua experiência no “sistema” como ele mesmo chamava, era um traço marcante 

de sua atuação pois fazia referências a ela permanentemente. Tanto durante as suas 

sustentações orais, isto é, publicamente, ao enunciar as teses de defesa dos acusados, 

quanto durante as nossas conversas informais. Fernando analisava os acusados e os casos 

tendo como referência os presídios onde os réus estavam presos e as facções 

correspondentes a cada um desses estabelecimentos prisionais. Quando pensava na 

estratégia que adotaria para a defesa, nos argumentos que usaria e no contexto do caso, 

frequentemente fazia menção ao local onde o acusado cumpria pena e como era o 

presídio. Esse era um critério que usava para avalia-los, pois podia saber a qual “facção” 

se vinculavam e como eram classificados dentro do sistema prisional.  

Além dos dois defensores titulares da Vara do Júri, à qual limitei minha pesquisa 

de campo, por estar no Foro diariamente acabei conhecendo muitos outros profissionais 

da Defensoria, Ministério Público e Judiciário. E conheci não apenas os “titulares”, mas 

também os “substitutos”. A progressão na carreira, nas três instituições, é ordenada 

também por “antiguidade”, isto é, em razão do tempo de ingresso dos agentes nas 

respectivas instituições.  

Assim, logo que são aprovados no concurso os agentes não assumem uma função 

permanente. Ao contrário, antes de adquirirem a “titularidade”, eles transitam entre 

diversas varas e foros do estado do Rio de Janeiro. Atualmente, com o aumento do 

número de defensores e promotores, esses homens e mulheres recém aprovados demoram 

muito tempo até serem finalmente designados a uma vaga permanente, isto é, como 

“titulares”. Os “substitutos” não mantêm o mesmo vínculo com as varas, promotorias e 

defensorias, pois “rodam” o interior do estado, durante o exercício das suas funções. Por 

isso, a maneira como atuam e como são percebidos é bastante diferente.  

Menos advogados, mais defensores 

O atendimento da defensoria prevalece sobre os casos defendidos por advogados 

privados. Os réus, em sua esmagadora maioria, contam com defensores públicos para a 

realização de suas “defesas técnicas”. Com isso, a presença de advogados privados é 
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pequena no dia-a-dia do Júri. Isso difere do quadro que foi observado por Kant de Lima 

(1995) quando empreendeu, na década de 80, trabalho de campo no sistema de justiça 

criminal carioca. O autor explicita que os júris eram predominantemente realizados por 

advogados privados. No caso dos réus pobres, essas sessões serviam de “treinamento” 

para fazer os júris de seus clientes. Quanto mais júris um advogado fizesse, melhor 

poderia cobrar pelos serviços. 

Atualmente, depois da Constituição Federal de 1988, há defensorias públicas em 

todos os estados do país. A atuação dos profissionais da instituição nos casos criminais é 

gratuita, independentemente da renda do acusado. Isso porque “por força do princípio 

Constitucional da ampla defesa, qualquer pessoa poderá ter sua causa patrocinada pela 

Defensoria Pública e, em caso de réus “com posses”, poderá o Juiz fixar honorários em 

favor do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública”, conforme a instituição 

explica em seu website54. Assim, seja qual for a renda do réu, se não nomear advogado 

privado, pode contar com a defensoria publica para fazer a sua defesa. 

Dessa forma, por vezes os acusados até contratam advogados para assumirem a 

“primeira fase” do procedimento e depois “renunciam” aos defensores privados. Esses 

prestadores de serviço podem realizar somente as audiências da fase de instrução, cujo 

trabalho costuma ser mais barato que a sustentação em plenário. De acordo com a Tabela 

de Honorários da OAB, que é apenas um parâmetro quanto aos valores que podem ser 

cobrados, a realização de todo o procedimento custa R$ 27.300,00. A realização do 

plenário R$ 10.900,00 e da primeira fase R$ 7.267,6055. Assim, na etapa seguinte à 

“pronúncia”, ou seja, na sessão do júri, é comum que os réus que tinham advogados na 

primeira fase, revoguem a procuração dada aos agentes privados e peçam para serem 

defendidos pelos defensores públicos. Esse comportamento foi mencionado tanto por 

Daniel, quanto por Emiliano, nas nossas conversas iniciais e, posteriormente, confirmado 

por mim em minhas observações durante o trabalho de campo. 

Os defensores cujos trabalhos acompanhei têm formas de atuação bastante 

diferentes. Enquanto Daniel, mais experiente no júri, não costumava preparar as suas 

defesas e não lia a maior parte dos processos antes da sessão de julgamento, Fernando os 

                                                
54 Vide <http://www.portaldpge.rj.gov.br/Portal/conteudo.php?id_conteudo=24>. Acesso em: 02, set., 
2017. 
55 Vide a tabela de honorários da OAB/RJ para o ano de 2017: 
<http://www.oabrj.org.br/arquivos/170_Tabela-01_2017-Site.pdf>. Acesso em: 06, set., 2017. A indicação 
da OAB, claro, não é determinante. Trata-se de uma sugestão feita pela entidade aos seus integrantes que 
podem cobrar mais ou menos. Advogados mais experientes e renomados podem cobrar até R$ 500.000,00 
para sustentarem em plenário. 
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estudava. Dizia-me que ainda estava “aprendendo” a fazer o júri. Ambos, no entanto, 

compartilhavam, entre eles e com os demais defensores que conheci, algumas formas e 

estratégias de atuação.  

A não realização do interrogatório na primeira fase, por exemplo, era 

unanimidade. Todos os defensores apontavam como “desnecessário” e inclusive 

consideravam contraindicado produzir tal prova. Diziam que poderia gerar “mais de uma” 

versão sobre os fatos, isto é, a fala do acusado nas duas fases poderia ser prejudicial à 

criação e sustentação de suas defesas. “Eu só deixo falar na primeira fase se for algo 

passível de absolvição ou desclassificação. Quando a condenação é certa, não deixo falar 

não”, dizia Daniel.  

Em sua tese de doutorado, Eilbaum (2012) descreve como os defensores, privados 

e públicos na Argentina, avaliavam a produção dos depoimentos dos acusados e a 

importância de não os deixar depor. Menciona a autora que tal avaliação se dava pela 

capacidade (ou não) de produzirem uma versão crível sobre os fatos. Dentre os meus 

interlocutores, essa avaliação diferia um tanto. Primeiro porque, em geral, os advogados 

privados, menos experientes, não compartilhavam essa representação. Inclusive, os 

defensores não gostavam de assumir os processos somente na fase do plenário, pois 

diziam que “os advogados só fazem merda, eles até deixam o réu ser interrogado”. Para 

os defensores públicos não era especialmente a credibilidade da versão (e da pessoa) do 

acusado, embora tal elemento também pesasse. Para os meus interlocutores era a 

importância de não se criar mais uma narrativa sobre os fatos, que determinava o silêncio. 

Além da versão policial, já constante nos autos através do “entranhamento56” do 

“inquérito” no processo, esses agentes não queriam ter mais uma versão para lidar, se o 

caso chegasse ao julgamento em plenário. Isso porque, a existência de mais versões 

tendem a “atrapalhar” a argumentação57 (Kant de Lima, 2009, p. 187).  

A possibilidade de permanecer em silêncio foi trazida pela Constituição Federal 

de 1988. Antes dela o acusado era obrigado a falar. Por isso os defensores e advogados 

não podiam acionar a estratégia do silêncio, lhes restava apenas contradizer (ou desdizer) 

a versão policial. Daí surge o ditado “quem cala consente”. Hoje, diante desse novo 

                                                
56 “Entranhar” é a categoria nativa usada pelos juristas para explicar a inserção do inquérito dentro do 
processo penal, junto com a denúncia. Todos os documentos que são inseridos ou retirados do processo são 
“entranhados” ou “desentranhados” dele.  
57 Como o modelo judiciário brasileiro é fundado no dissenso, baseado na lógica do contraditório, criar 
mais versões para que os advogados e defensores precisem lidar é uma forma de produzir mais contradições 
(Kant de Lima, 2009, p. 187).  
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cenário, novas estratégias surgem como, por exemplo, ficar em silêncio para não criar 

mais versões para lidar. Atualmente, a multiplicidade de versões é vista como uma forma 

de “embaralhá-las”. Por esse motivo, os defensores diziam que “processos finos são de 

condenação na certa” porque neles não há elementos suficientes para disputar narrativas. 

Ao contrário dos processos “grossos” cujas versões podem ser embaralhadas.  

Não à toa, nos casos em que havia advogados, os “autos” eram muito mais 

espessos do que aqueles administrados pelos defensores públicos. Os últimos só 

estimulavam os réus a serem interrogados, em casos que vislumbravam a 

“impronúncia58”. Diziam-me “eu só deixo falar na primeira fase, se tiver chance de 

impronúncia”. Era a existência dessa possibilidade, que influenciava a tomada da decisão. 

A credibilidade nesse caso era fundamental, mas passava também pelos elementos do 

processo. Um caso “horroroso” jamais seria impronunciado e também não despertava nos 

defensores os valores morais para que empreendessem esforços no sentido da 

impronúncia, por mais crível que fosse a versão do réu.  

Os defensores substitutos 
Diferentemente dos “titulares” os “substitutos”, a seu turno, tinham outra relação 

com o espaço do Júri. Como não frequentavam o Tribunal diariamente, embora não 

fossem como os advogados, absolutamente de fora, a depender da conduta que adotassem, 

eram taxados como “inoportunos”. Essa classificação recaía sobre Nilo.  

Nilo, um defensor concursado há pouco tempo, assumia uma postura 

completamente diferente dos demais. Não sei onde Nilo formou-se. Ele também era 

branco e tinha em torno de trinta e cinco anos, parecia um pouco mais jovem que seus 

colegas. O que registrei sobre ele era seu engajamento nas causas de “direitos humanos”. 

Durante a implantação das “audiências de custódia59”, que se deu no momento em que 

fazia meu trabalho de campo, Nilo foi muito atuante, juntamente com Emiliano. Realçava 

                                                
58 A “impronúncia” é a decisão judicial na qual se retira da competência do Tribunal do Júri o crime do 
qual o réu está sendo acusado. Está prevista no art. 414 do CPP, que diz: “não se convencendo da 
materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, 
fundamentadamente, impronunciará o acusado”. 
59 As audiências de custódia estão previstas no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a 
Convenção Interamericana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San Jose da Costa Rica, do qual 
o Brasil é signatário. Trata-se de uma audiência logo depois da prisão em flagrante do acusado. Nela, 
conforme a Resolução n. 213/2015 do CNJ que a regulamenta, o juiz analisará a prisão sob o aspecto da 
legalidade, da necessidade e da adequação da continuidade da prisão ou da eventual concessão de liberdade, 
com ou sem a imposição de outras medidas cautelares. O juiz poderá avaliar também eventuais ocorrências 
de tortura ou de maus-tratos, entre outras irregularidades. Ou seja, o magistrado não deveria analisar os 
fatos, mas somente a legalidade dessa prisão. Em fevereiro de 2015 o CNJ iniciou uma campanha para que 
todos os Tribunais dos Estados adotassem essas audiências. Eu estava realizando minha pesquisa de campo 
quando o movimento foi iniciado no Rio de Janeiro.  
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a importância dessas audiências e de sua implementação para a “efetivação” dos “direitos 

humanos”. Embora não pertencesse ao quadro permanente do Júri, o acompanhei diversas 

vezes ao longo da pesquisa, pois costumava ser designado para suprir a vaga dos titulares 

quando estes estavam em férias ou atuavam em outras funções por determinação da 

Defensoria. Nilo era bastante incisivo nas suas colocações e tinha como prática enfrentar 

os magistrados e promotores, o que não era visto com bons olhos pelos demais agentes. 

 Enquanto os titulares buscavam facilitar o andamento do trabalho de todos, Nilo 

tinha como foco fazer a melhor defesa possível, semelhante ao comportamento adotado 

por advogados privados. Certa vez, em conversa com um promotor, também substituto, 

chamado Pablo e Catarina, a magistrada, sobre quem falarei em seguida, ambos me 

disseram que “O Nilo comprou caso com todos os promotores aqui, até o Dr. Luiz do [X] 

Tribunal”. “Ele não quis fazer acordo com o Dr. Luiz!!! Que ia pedir a desclassificação!”. 

Dr. Luiz, o promotor a quem se referiam, atuava em outra Vara do Júri e era conhecido 

por ser “gentil” e “ceder” nos acordos. Nilo, a seu turno, quando “sentia” que devia brigar, 

não fazia negociações.  

 A representação sobre Nilo, se contrapunha àquela que recaía sobre Rogério. Este, 

embora também fosse “substituto” não entrava em embates com os promotores e juízes. 

Rogério, também branco e também em torno dos quarenta anos, firmava acordos com os 

demais agentes, da mesma maneira que faziam os “titulares”. No meu sentir, era esse o 

principal traço que unia a família judicial enquanto família: dar conta do fazer judicial, 

da maneira mais rápida e simples possível. Rogério, aliás, foi muito importante durante o 

trabalho de campo, embora tenha convivido com ele muito pouco. Ele compartilhava as 

suas representações sobre os casos muito abertamente e dizia o que faria em cada sessão, 

assim como os elementos que o levavam a agir de formas específicas. Rogério foi 

fundamental para entender o funcionamento dos “acordos”, porque me falava sobre eles. 

Além disso, ele tinha uma postura bastante crítica acerca do papel que desempenhava. 

Conforme expunha Daniel, para os “titulares” era importante manter a 

“credibilidade”. Como a família judicial costuma combinar previamente as posturas que 

adotarão nas sessões, essa “credibilidade” se traduz em cumprir o que foi acordado. O 

principal acordo tácito entre os promotores, defensores e magistrados é “facilitar” o 

trabalho uns dos outros, como disse acima. E, tendo a realização do serviço como o 

objetivo maior, formam uma família, pois existe uma aliança nesse sentido, para dar conta 

da realização das atividades. Esse trabalho, se viável for, deve mobilizar o menor esforço 

possível. Como mostrarei no capítulo quarto, os “acordos” são as formas que os agentes 
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encontram para resolver os processos mais rapidamente. Assim, não os levar a cabo era 

visto como algo que obstaculiza ou dificulta o andamento do fazer judicial. O “defensor 

bom” era aquele que aceitava fazer os acordos para “dar conta dos processos”, como certa 

vez me disse Pablo, o promotor, referindo-se a Rogério.  

Nilo, além disso, tinha por hábito conversar com os acusados antes de definir qual 

seria sua estratégia de defesa. Ademais, questionava-os sobre se aceitavam os termos do 

“acordo”, caso fosse oferecido pela acusação. Certa vez, em conversa com a promotora 

Cristina, enquanto decidiam sobre a realização ou não de uma sessão, respondeu a ela 

“gosto de pensar que não sou pai deles [réus]!”, contrapondo-se, assim, a uma forma de 

tratamento tutelar e paternalista. Essa atitude e a prática referida acima, destoavam dos 

demais defensores.  

Acompanhei Nilo durante a realização de algumas “entrevistas” com os réus, 

antes das sessões de julgamento e audiências. Ele pedia que os acusados fossem retirados 

das celas, os conduzia até a antessala do espaço da carceragem, onde existem bancos para 

que todos possam sentar, e com eles conversava abertamente, diferentemente do que 

faziam Daniel e Fernando. Essa busca de um tratamento mais “humano” e dando 

autonomia de escolha aos réus, como ele mesmo dizia, incomodava os demais agentes. 

Contudo, o que mais os inquietava eram as “intransigências” de Nilo na realização de 

acordos. 

Os defensores mais antigos 

Em contraste com os defensores jovens, conheci dois profissionais mais antigos 

na carreira e que foram de suma importância para compreender diversos aspectos do 

trabalho dos membros da instituição: Esmeralda e Valentim. Ela havia atuado durante 

doze anos como titular do Júri. Segundo me contou, pediu remoção da vaga em razão da 

nova configuração espacial do plenário, ponto que abordei no capítulo anterior. Embora 

estivesse em uma Vara Criminal Comum, costumava voltar ao plenário para “visitar” os 

colegas. Era recebida com muito carinho por todos. Travei conversas importantes com 

ela, especialmente sobre a nova configuração espacial do Júri. E também sobre suas 

estratégias para vencer os julgamentos. Valentim, a seu turno, conheci não na condição 

de defensor, mas de advogado privado. Embora ainda fosse do quadro da ativa da 

instituição, ele, além de atuar na Defensoria, por vezes trabalhava como advogado 

privado60. Valentim que me contou uma representação sobre a história da Defensoria 

                                                
60 Esse defensor pode exercer concomitantemente a advocacia em razão de ter entrado no referido órgão 
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Pública em algumas de nossas conversas, que explorarei em seguida. 

A sede da Defensoria: assessores e estagiários 

Além de acompanhar o trabalho dos defensores no Tribunal, eu também estive 

muitas vezes na sede da defensoria com eles, seus assessores e estagiários. O prédio da 

instituição fica na Rua Sete de Setembro, no Centro do Rio de Janeiro, 680 metros distante 

do Foro Central. Esses profissionais foram sempre muito receptivos comigo. Me 

acolhiam com tranquilidade e lidavam com a minha presença com naturalidade, falando 

abertamente sobre o que faziam. Também me convidavam para acompanhá-los em outros 

lugares por eles frequentados, inclusive em momentos de lazer, como em bares depois do 

expediente.  

Na sede da defensoria me mostravam os processos e falavam sobre os casos. Era 

lá que acessava muitas informações sobre as ações judiciais. Os estagiários também me 

expunham os registros que mantinham no programa “Evernote61”. Essa ferramenta era de 

grande importância no dia-a-dia dos agentes, pois nela registravam e armazenavam os 

relatos e avaliações dos defensores sobre o que ocorria durante as audiências. Eles 

compilavam as impressões que tinham sobre as testemunhas e os casos em geral, ao ter 

contato com as provas, na “fase de instrução”. 

A sala na sede da defensoria é mobiliada de modo austero e os processos 

empilhados de modo que me parecia desordenado. Este recinto é compartilhado também 

entre os respectivos estagiários e assessores dos defensores. O local é guarnecido com 

mesas brancas de MDP ou MDF62, como costumam ser as repartições públicas. Há uma 

divisória que separa a sala, criando dois ambientes. De um lado ficam as mesas dos dois 

defensores titulares, maiores que as demais. Do outro, cinco mesas com cadeiras, onde 

sentam os quatro estagiários mais um assessor. Há um frigobar e uma cafeteira elétrica, 

ao fundo da sala, perto da janela. Nessa janela há também processos amontoados, assim 

como sobre o sofá, localizado diante da mesa do defensor. Todas as bancadas de trabalho 

têm computadores, para os estagiários trabalharem ao longo do dia, fazendo petições e 

                                                
público antes da Constituição de 1988. Por isso, foi alcançado pelo entendimento de que os ingressos na 
carreira antes da edição da Lei Complementar n. 80 de 1994, poderiam advogar. 
61 O Evernote é uma plataforma organizacional disponível para Android, iPhone (iOS), Windows Phone, 
Windows, MacOS e Web. Sua função é coletar, organizar e anotar informações escritas no computador, no 
celular, ou até mesmo pelo website da plataforma, e sincronizar tudo em um único banco de dados virtual. 
Vide: < https://help.evernote.com/hc/pt-br>. Acesso em 17, set., 2017. 
62 MDP (Medium Density Fiberboard – Chapa de fibra de média densidade) que é feito de partículas de 
madeira aglutinadas em duas camadas finas enquanto o MDF (Medium Density Particleboard – Painel de 
Partículas de Média Densidade) é feito a partir de placas de fibra de madeira coladas uma na outra, 
revestidas de placas de acrílico branca ou em outras cores neutras. 
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outros documentos que servem para dar andamento aos processos. 

Os defensores públicos contam com uma equipe de trabalho que os apoia na 

execução de suas tarefas. Cada “defensoria” costuma ter dois assessores, servidores 

públicos com formação jurídica e vários estagiários que cursam direito. Embora estes 

agentes permaneçam a maior parte do tempo na sede, por vezes vão até ao plenário 

acompanhar as sessões. Normalmente o fazem quando os casos postos em julgamento são 

considerados “interessantes”. Diversas vezes, quando os júris eram “de briga” ou quando 

se tratava de um caso anedótico, como o “caso do esqueleto” que mobilizou a juíza 

Catarina e citarei a seguir, eles saíam da sede da instituição e iam até o Foro Central 

assistir a sessão.  

Paulo, o assessor da defensoria, desempenhava essa função sozinho pois sua 

colega, também assessora, estava em licença médica durante o tempo que fiz trabalho de 

campo. Ele estava estudando para concursos, pois queria tornar-se também um defensor. 

Era responsável por coordenar a atuação dos estagiários, que eram em número 

significativamente maior que na promotoria. Havia em torno de seis estudantes 

trabalhando no gabinete da defensoria, de maneira remunerada ou voluntaria. Os dois 

defensores também eram professores em instituições de ensino superior e por isso tinham 

bastante contato com alunos do curso de direito. Esse fato contrastava com as promotoras 

e os aproximava do público discente, que eles mesmos convidavam para conhecer e 

estagiar na defensoria.  

 Os estudantes eram responsáveis por buscar no cartório, localizado no prédio do 

Foro Central, os processos que precisavam ser analisados. É a chamada “carga dos autos” 

que pode ser feita pelos membros do Ministério Público, da Defensoria e advogados “com 

procuração” ou “substabelecidos63” no processo. No caso dos estagiários da Defensoria, 

depois de “fazerem a carga”, levam os materiais até a sede, onde os analisavam e 

realizavam o trabalho necessário. O transporte dos autos, entre o Foro e a Defensoria, era 

feito manualmente. Ou seja, os estagiários levavam os materiais nas mãos ou, ainda, 

usando uma mala, quando eram muitos volumes a serem carregados no trajeto entre as 

duas instituições. O assessor coordenava esse trabalho e distribuía, em consonância e com 

o aval dos defensores, o que deveria ser feito pelos estagiários. Desse modo, Paulo 

                                                
63 A procuração é o documento por meio do qual o cliente nomeia o seu advogado e deve ser “protocolado” 
ao processo para que o defensor privado tenha poderes. O “substabelecimento” é o ato jurídico por meio 
do qual o advogado transfere a outro colega seu, também advogado, os poderes que o cliente lhe deu. Está 
previsto nos arts. 655, 667 e 688 do Código Civil e no art. 26 do Estatuto da OAB. 
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centralizava o andamento das tarefas e a elaboração das “peças processuais” que cada um 

deveria fazer. Findo o período de tempo pelo qual podiam ficar com os processos, os 

devolviam ao cartório64. A devolução poderia também ser requisitada pelo escrivão. 

Contudo, como me disse a estagiária, certa vez, “a Defensoria não tem prazo”. 

Deu-me essa resposta quando a questionei sobre o tempo que dispunha para finalizar uma 

“peça processual” que estava elaborando. Sorrindo, me informou que não tinha pressa, 

porque não havia prazo. Sua afirmação contraria o que está previsto no mundo formal, 

dos Códigos, pois as normas de direito preveem limite de tempo para que as partes possam 

permanecer com os autos “em carga” e para a entrega de petições. Cada manifestação 

feita nos processos obedece a um prazo previsto em lei. Por exemplo, o recurso de 

“apelação” tem formalmente cinco dias para que seja oferecido65. E, depois, mais oito 

dias para o “protocolo” de suas razões. O que há, no entanto, é a mitigação desses prazos 

na prática. No caso da Defensoria, há uma previsão legal que concede à instituição o 

prazo em dobro66. No entanto, “prazo em dobro” é diferente de “não ter prazo67”, de modo 

que a atenuação na prática é parte do fazer judicial.  

Em razão do “princípio do contraditório”, que concede a ambas as partes, 

acusação e defesa, o direito de participar de quaisquer atos processuais, de maneira 

diametralmente oposta, todas as peças jurídicas têm seus correspondentes, como num 

jogo de ação e reação. Ou seja, assim que o MP produz alguma manifestação escrita, vêm 

as manifestações “defensivas”. Dentre elas está, por exemplo, a “resposta à acusação68”. 

                                                
64 Cada manifestação das “partes” tem um prazo previsto pelo Código de Processo Penal. Normalmente, 
varia de 5 a 15 dias. Supostamente os autos deveriam retornar ao cartório dentro do prazo estabelecido pela 
lei. Mas isso nem sempre ocorre, porque depende das partes e do controle que o cartório exerce sobre elas.  
65 Conforme o art. 593 do CPP, que determina: Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...) III - das 
decisões do Tribunal do Júri, quando: a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-
presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à 
aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova 
dos autos. § 1o Se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos 
jurados aos quesitos, o tribunal ad quem fará a devida retificação. § 2o Interposta a apelação com 
fundamento no III, deste artigo, o tribunal ad quem, se Ihe der provimento, retificará a aplicação da pena 
ou da medida de segurança. § 3o Se a apelação se fundar no III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se 
convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento 
para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação § 4o 
Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte 
da decisão se recorra. 
66 A Lei Complementar nº 80/94, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos 
Territórios e fornece diretrizes para o funcionamento das Defensorias dos estados prevê em seus art. 44, I; 
art. 89, I; e art. 128, I, o prazo em dobro em todas as manifestações dos membros da instituição em juízo. 
67 Nesse sentido, a tese de Brito, 2017, que demonstra a existência de “prazos ou tempos do cartório” e, por 
esse motivo, estabelecidos pelos próprios funcionários e sua compreensão sobre o andamento que devem 
ter os processos.  
68 A resposta à acusação está prevista no art. 396 do CPP, que diz: “Nos procedimentos ordinário e sumário, 
oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do 
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Esta é a primeira exposição dos “patronos” do réu no processo. Depois de protocolada a 

denúncia, o magistrado abre um prazo para que seja apresentado tal documento. Caso o 

acusado não constitua um advogado, a defensoria é automaticamente nomeada para fazê-

lo.  

Depois da “resposta” se o juiz recebe a denúncia, o processo começa a correr. E a 

partir de então são inúmeros os documentos escritos, que dão continuidade ao caso. Os 

pedidos das partes – acusação e defesa – geram, por sua vez, as chamadas “decisões 

interlocutórias”69. Elas não colocam fim ao processo, ao contrário, dão continuidade ao 

seu curso. Os juízes e seus assessores as produzem. Essas deliberações podem se referir 

à produção das provas, à prisão ou soltura do acusado, entre outras questões de extrema 

importância, seja para o caso, seja para a vida daqueles que estão envolvidos nele.  

Os “assistidos” e seus familiares 

Empreendi diversas sessões de observação na sede da defensoria pública, onde, 

como já disse, passei algumas tardes acompanhando esses agentes. Lá os defensores, o 

assessor e os estagiários também fazem atendimentos dos “assistidos”, que é a categoria 

usada por eles para se referirem aos homens e mulheres que recorrem aos serviços da 

instituição. Esses atendimentos consistem em receber pessoalmente os familiares dos 

réus, ou os próprios réus, quando livres ou, ainda, atender a telefonemas. Essas pessoas 

os procuram para sanar dúvidas, levar documentos ou saber mais sobre os processos.  

 “Assistidos” deriva do termo “assistência jurídica gratuita” e consta nos 

documentos que a instituição produz e publiciza. A expressão aparece, por exemplo, no 

site da Defensoria. A página oficial do órgão na internet informa, por exemplo, que “caso 

o assistido seja divorciado ou separado judicialmente, deverá apresentar a certidão de 

casamento com a averbação”70. Os defensores, seus assessores e estagiários, por sua vez, 

usavam o termo permanentemente. E o faziam tanto em conversas entre eles, perguntando 

                                                
acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. E o art. 396-A determina que “na 
resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário. (...) § 2o Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 
acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos 
autos por 10 (dez) dias. 
69 As decisões interlocutórias são um tipo de decisão que difere das sentenças, porque não acabam com o 
processo. O art. 800 do CPP, classifica as decisões e estabelece os prazos correspondentes para que os 
juízes as cumpram: “Os juízes singulares darão seus despachos e decisões dentro dos prazos seguintes, 
quando outros não estiverem estabelecidos: I - de dez dias, se a decisão for definitiva, ou interlocutória 
mista; II - de cinco dias, se for interlocutória simples; III - de um dia, se se tratar de despacho de expediente. 
70 Vide, nesse sentido: <http://www.defensoria.rj.def.br/AutoAtendimento/Gratuidade-para-
Reconhecimento-de-Paternidade-Maternidade-Voluntarios>. Acesso em: 02., set., 2017. 
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sobre o “assistido”, quanto em conversas comigo. Era comum Daniel queixar-se dizendo 

que “esses meus assistidos não me ajudam!”. Enunciava essa frase quando queria 

reclamar da “postura” dos acusados ou de algo que eles tivessem feito que, na sua 

percepção, pudesse prejudicar o andamento do processo. 

Assistir, é um verbo transitivo, significa “estar presente para auxiliar ou 

acompanhar”, e tem como sinônimos “ajudar” ou “socorrer”. Ao longo do tempo, fui 

percebendo a maneira como se estabelece a relação entre os agentes da defensoria com 

os “assistidos”. Os “atendimentos” na sede geralmente são feitos pelos estagiários. 

Fabíola, uma das estudantes com quem eu conversava muito, me disse que “a sala de 

espera costuma encher no final da manhã e no início da tarde”. Segundo ela, em dias de 

chuva quase não acontecem “atendimentos” porque “essas pessoas moram muito longe e 

é difícil chegar no centro do Rio”. Os “assistidos” ou seus familiares, quando vão até a 

defensoria, chegam na recepção e pedem para serem atendidos. Há a referida sala de 

espera, repleta de cadeiras, revistas e jornais e um televisor, além de um galão de água. 

Nesse recinto eles aguardam até que chegue a vez de conversar com os servidores ou 

estagiários.  

 Quando são chamados para dar início ao atendimento, no caso do Júri, vão até a 

sala que descrevi, onde trabalham os agentes. Há duas ou três cadeiras próximas à entrada, 

nas quais o “assistido” – seja o acusado ou seu familiar – acomoda-se para conversar com 

o respectivo interlocutor. Segundo me diziam os estagiários, Fabíola era a que mais os 

recebia porque tinha “jeito”. Quando a questionei sobre isso, disse-me que, sim, fazia os 

“atendimentos”, e que: “não tem problema, eu gosto!”. Notei então uma divisão no 

trabalho interno, que correspondia a uma divisão de gênero. Dentre eles, recaía sobre 

Fabíola uma representação de acolhimento e cuidado. Os estagiários homens preferiam 

elaborar as peças processuais, ou seja, ficar com a parte considerada “técnica”. Ignácio, 

outro estudante de direito que lá trabalhava, disse-me certa vez: “eu prefiro fazer as peças 

juridicamente complicadas, como os recursos, eu não gosto de atender!”.  

 Fabíola também elaborava “peças processuais”, mas, além delas, recaía sobre o 

assessor e ela a maior parte dos “atendimentos dos assistidos”. Os dois também 

costumavam responder aos telefonemas, normalmente de familiares e até mesmo de 

acusados, que eventualmente respondam ao processo em liberdade. Ou, segundo me disse 

Paulo, o assessor, “eles ligam até do presídio”. Através das chamadas telefônicas, os 

interessados perguntavam sobre o andamento dos casos e as datas dos julgamentos. A 

estagiária era muito paciente, respondia com calma às indagações feitas e raramente 
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reclamava dos “assistidos”. A vi muito sensibilizada, especialmente em relação a dois 

casos. Em ambas as circunstâncias, eram o pai e a mãe de dois acusados que haviam ido 

até a defensoria procurar por atendimento. 

 Em uma das tardes que estive com Fabíola, no dia 15 de agosto de 2015, ela estava 

às voltas com o atendimento do pai de um “assistido”. O homem havia procurado a 

defensoria porque o réu, usuário de drogas, encontrava-se encarcerado provisoriamente 

pois “respondia” por homicídio. Seu filho havia sido preso em flagrante, por ter agredido 

a namorada com 21 facadas, segundo dizia o processo. O crime teria sido cometido após 

o uso de cocaína. O homem então contou aos agentes que o rapaz continuava usando 

drogas e se endividando no presídio. Pedia que ele fosse transferido para uma unidade 

prisional onde pudesse receber tratamento médico e ficar isolado do uso de entorpecentes.  

Isso porque, considerados ou não “dependentes químicos”, os “usuários” podem 

comprar drogas clandestinamente no presídio. No entanto, precisam pagar pela 

mercadoria, o que gera dívidas. Quando não pagam o que foi consumido, “perdem o 

crédito”. Significa, desse modo, que não conseguem mais negociar qualquer artigo, seja 

droga, comida, bebida e até telefones celulares (Carmo, 2016, p.17). Assim, em razão da 

perda do crédito e das “cobranças” que passam a receber, que podem chegar até a ameaças 

de morte, o preso não pode mais conviver na unidade e deve pedir transferência para outro 

presídio, “pedir seguro” face às intimidações contra a integridade de sua vida. 

O pai do preso que procurou Fabíola era muito bem articulado em comparação 

com a maior parte dos familiares de réus e vítimas que conheci. Um homem branco, em 

torno dos seus sessenta anos, vestia uma camisa social listrada e calças jeans, além de um 

par de sapatos pretos de couro, em bom estado de conservação. Era alto e magro e tinha 

os cabelos grisalhos. Contrastava, no meu sentir, com o perfil mais pobre e modesto dos 

“assistidos” em geral. Demonstrava também um grau de instrução superior aos demais, 

explicitado através dos termos que usava para conversar com os agentes e a maneira como 

discorria sobre a situação. No entanto, nervoso e ansioso em razão do contexto que vivia, 

não parava de falar. Insistentemente destacava a “tragédia” que se abatia sobre sua 

família, o “sofrimento” de sua esposa, a “dor” de ver o filho ameaçado de morte no 

presídio. A estagiária, nitidamente afetada pelo discurso do pai, pacientemente explicava 

que, nesse processo, dada a “gravidade” atribuída às 21 facadas, seria impossível soltar o 

acusado.  

No entanto, após a conversa, o caso foi classificado pelos agentes da defensoria 

como “humanitário”, categorização essa que resulta em uma hierarquização, que 
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explorarei em seguida. Alguns processos são classificados como tal quando, na 

representação dos agentes, o “direito não dá conta”. Assim, em razão dessa rotulação 

atribuída ao caso, Fabíola e Paulo sugeriram que o pai fosse conversar com o assessor da 

promotora Cristina, no Ministério Público. Depois de Paulo ter ligado para o agente do 

MP, anunciando a visita e dizendo que se tratava de um caso “humanitário”, Fabíola 

decidiu acompanhar o pai até a sede do outro órgão. Fui com eles até lá, onde o 

funcionário nos esperava. Após ser avisado de nossa presença, veio nos receber, na sala 

de espera, na recepção do andar. Nos apresentamos e Fabíola tomou a palavra para relatar 

o caso brevemente. O pai permaneceu em silêncio, deixando a estagiária falar. Ao final 

da curta exposição, ouviu do assessor como resposta “vou olhar, mas a decisão final não 

é minha, é dela [da promotora]”. 

 Quando saímos do prédio e nos despedimos do pai, Fabíola estava visivelmente 

transtornada e triste. Disse-me que aquela era uma situação bastante difícil por tudo que 

envolvia. Nesse momento comparou este com outro caso, que também estava “cuidando”. 

O outro se tratava de uma mãe cujo filho, apontado como traficante e acusado de ter 

matado um “bandido” integrante de uma facção rival, estava internado no hospital, pois 

havia sido baleado. O estado era classificado como grave pelos médicos e a mãe, com 

medo de que o filho morresse, tentava visitá-lo. Como não conseguiu ingressar na área 

onde o homem estava custodiado, recorreu à defensoria para encontrar algum meio de ver 

o filho. Fabíola não sabia o que fazer com a demanda da mãe e compartilhou comigo sua 

angústia. 

Quando voltamos à sede, conversamos com Paulo sobre a solicitação materna para 

ver seu filho. Ele nos disse que não acreditava em “assistidos”. Afirmou em seguida que 

ela devia ter ido ao hospital e não prestaram a informação correta: “Ela deve ter se 

confundido, imagina médico de hospital público tratando de bandido?”. Sem orientar 

Fabíola quanto a melhor forma de proceder, continuaram os trabalhos do dia e o assunto 

foi dado por encerrado.  

Mais tarde a mãe do acusado voltou até a sede da defensoria. Fabíola e Paulo a 

receberam e sugeriram que ela fosse ao hospital novamente. Não satisfeita com as 

respostas, ela pedia que alguém a orientasse juridicamente, quanto à melhor forma de 

proceder. Sem receber qualquer indicação clara, exceto que procurasse os médicos do 

hospital, porque qualquer medida jurídica demoraria muito, a mulher se retirou. Paulo 

encerrou os comentários sobre o atendimento dizendo: “imagina se traficante vai morrer? 

Ele não vai morrer, traficante não morre!”. Dias depois Fabíola me contou que, ao 
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contrário do esperado por Paulo, o réu havia morrido e a mãe não conseguiu vê-lo antes 

disso.  

Assim, o caso do pai e da mãe receberam tratamentos diversos e estão 

relacionados com a classificação quanto a sua “humanidade”. Os casos considerados 

“humanitários” pelos meus interlocutores encerram dois aspectos. Primeiro, em relação 

aos que acionam e, segundo, quanto às soluções que são atribuídas a eles. Quanto a como 

mobilizam os agentes, são processos cujo contato desperta valores morais em quem é 

responsável por administrá-los, resultando na escolha por tratá-los de maneira diferente, 

quando comparados aos demais. Foi em razão dessas moralidades situacionais (Eilbaum, 

2012) que a mãe e o pai dos réus receberam tratamentos diferentes. Um usuário de drogas, 

filho de um pai informado e articulado, que matou a namorada a facadas em razão de 

ciúmes, não é um “bandido”. Os traficantes, a seu turno, “não morrem”. A ação no caso 

do pai, foi informada por valores morais, resultando em um processo de consolidação 

jurídica de uns valores à exclusão de outros (Eilbaum, 2012, p. 32).  

Trata-se, pois, de diferentes construções sobre a humanidade, demarcando a 

desigualdade entre certas vidas (Fassin, 2007). Os bandidos não são considerados 

humanos, suas vidas não importam. Um caso “humanitário” não os inclui, ainda que a 

mãe, sim, pudesse ser vista como “humana” – pois, em geral, as mães “não merecem o 

filho que têm”, como diziam meus interlocutores. 

Além disso, como disse acima, classificar um caso como “humanitário” também 

diz respeito ao tipo de resposta, considerada pelos agentes, como mais adequada para dar 

conta da demanda. Como nos momentos em que a solução é vista como algo que está 

para além da “técnica” do direito. A exemplo da conversa informal com o assessor da 

promotora ou o envio de um ofício para os médicos do hospital. Estas são resoluções que 

extrapolam o simples andamento processual formal. E, portanto, fogem daquilo que é 

visto como “jurídico” por meus interlocutores. Como se o “direito” em si não comportasse 

elementos “humanitários”, afastando o fazer judicial da administração de conflitos 

considerados “humanos”, de “sofrimento”, e que por isso envolveria “sentimentos” por 

parte dos “jurisdicionados” e da sociedade e, assim, o aproximando de uma performance 

exclusivamente “técnica”, no seu sentido “jurídico”. O exposto aqui está em consonância 

com o que é apontado por Cardoso de Oliveira (2010), no sentido de que a dimensão 

moral dos direitos, e as demandas associadas a essa dimensão, não encontrariam respaldo 

em nossos Tribunais.  
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 “Defesa técnica” e “defesa pessoal”. 

Aliás, a separação entre o que pertence e não pertence ao mundo do direito se 

traduz também através da disjunção entre “defesa técnica” e “defesa pessoal”, que sempre 

me chamou muita atenção durante a pesquisa. Tratam-se de duas categorias acionadas 

pelos meus interlocutores, apresentadas dicotomicamente. Segundo eles, a “defesa 

técnica” está relacionada com a “defesa jurídica” dos assistidos. Em conversa informal 

comigo, Daniel disse-me: “é baseada na verdade formal do processo, para que o réu não 

seja condenado injustamente. Às vezes diverge da defesa pessoal do cara. De todo modo, 

eu sei o que é o melhor!”. Ela, portanto, se configura em uma escolha do defensor. Daniel, 

durante suas sustentações orais, por vezes repetia “eu venho aqui defender os direitos dos 

acusados. Não os acusados, porque não os conheço!”. 

A “defesa técnica” correspondia à solução jurídica do caso. Numa discussão que 

explica o fazer judicial tendo como referência a dicotomia fundo e forma (Renoldi, 2008; 

Eilbaum, 2012) a “técnica” é associada à forma. Durante as conversas com os 

“assistidos”, embora não fosse a ele externalizada, ela era levada em consideração por 

parte dos defensores para que pudessem pensar em como dar conta do caso e, em geral, 

prevalecia sobre o fundo. Ou seja, as demandas das pessoas envolvidas no conflito 

ficavam subordinadas à técnica processual. A realização da “defesa técnica, também 

denominada defesa privada, exige a assistência de uma pessoa com conhecimentos 

técnico-jurídicos” como explicavam os meus interlocutores. A “autodefesa” do réu, a seu 

turno, é exercida quando ele fala durante o processo, no interrogatório e, por isso, 

representaria o fundo.   

O que me chamava atenção era que, em geral, os defensores, seus assessores e 

estagiários – não questionavam os “assistidos” sobre sua vontade, se eles aceitavam ou 

não um “acordo” e sobre o que a “defesa técnica” poderia sustentar sobre os fatos. Ao 

contrário, eles tomavam as decisões sobre a melhor a forma que, a seu turno, implicava 

em decisões sobre o fundo, e os comunicavam, quando o faziam. Diversas vezes 

acompanhei Daniel, Fernando, Paulo e Fabíola em contato com os réus e seus familiares, 

em situações distintas. A questão nos atendimentos não era a “técnica” que seria adotada, 

porque esse ponto, de forma, toca ao saber jurídico e não era tratado com os “assistidos”. 

O que os réus em geral não eram informados, era quanto ao resultado que a opção 

defensiva poderia gerar, portanto, sobre o seu fundo.  

 A dicotomia entre o fundo e a forma ou a sua relação, mostram o afastamento 

entre o direito e a vida, os sentimentos e o sofrimento dos envolvidos no processo. 
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Características que enfatizam a distância do judiciário da sociedade, como um “mundo” 

com espaços, tempos, personagens, idioma e regras particulares de uso específico dos 

atores especializados (Eilbaum, 2012, p. 26). Assim como considerar um caso 

“humanitário” aproxima o direito dos sentimentos dos envolvidos e, por isso mesmo, é 

algo considerado excepcional.  

Os defensores e os assistidos: “o senhor vê o que pode fazer por nós!” 

Acompanhei mais da relação entre “assistidos” e defensores principalmente na 

carceragem do oitavo andar, onde presenciei o contato que os segundos têm com os 

primeiros. Fernando também me convidou para visitar a carceragem geral. No entanto, 

não fui autorizada a entrar, porque não portava minha carteira da OAB. Embora estivesse 

em sua companhia, os PMs não deixaram que ingressasse no recinto com ele. Na 

carceragem do júri observei Daniel, Fernando, Rogério e Nilo conversando com os réus. 

Lá era apresentada aos acusados como suas “estagiária” ou “colega”, como disse no 

capítulo anterior. Enquanto Daniel, Fernando e Rogério mantinham os acusados na cela, 

tendo a grade entre eles, Nilo, como mencionei, de forma rara, pedia que fossem 

colocados na sala de espera que antecede às celas.  

Nilo despendia seu tempo explicando aos réus o que aconteceria e, diferentemente 

dos demais, os questionava sobre o que esperavam do processo. Rogério, antes de fechar 

definitivamente um acordo com os promotores, também indagava se os acusados 

aceitavam seus termos. Por isso certa vez me disse: “eu sempre pergunto o que o cara 

quer. Tento explicar o que eu acho melhor, mas se ele me diz que é inocente e pede pra 

eu sustentar [a defesa], eu sustento!”.  

Daniel e Fernando, durante o tempo que convivi com eles, frequentemente me 

explicavam que “ser defensor, muitas vezes é isso, fazer o melhor possível!”, justificando 

suas escolhas. Ambos conversavam com os acusados, mas costumavam demonstrar com 

bastante clareza o que eles, defensores, tinham em mente, em termos de estratégia. 

Dificilmente perguntavam o que o réu desejava que fosse feito e esperavam contar com 

a concordância dos acusados. Forneciam, ainda, elementos para que os últimos 

compreendessem a escolha da “defesa técnica” e com ela concordassem sem mais 

questionamentos. A maioria dos réus, por sua vez, não olhava diretamente para nenhum 

dos defensores. Ao contrário, enquanto falavam com eles fitavam o chão e mantinham a 

cabeça baixa.  

Certa vez, enquanto Rogério e eu estávamos com dois acusados, um deles voltou-
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se para o defensor e encerrou o diálogo com o seguinte pedido: “então o senhor vê o que 

pode fazer por nós!”. A frase dava a ele um amplo poder de decisão sobre as estratégias 

e escolhas de defesa. A sensação que eu tinha, enquanto os acompanhava, era que, ao 

invés de realizarem um serviço público, prestavam favores aos acusados. E essa postura 

ficava ainda mais explícita quando contrastada com aquela adotada por Nilo que, como 

disse, sempre questionava os “assistidos” sobre o que esperavam de sua defesa e 

explicava detalhadamente o que estava acontecendo no processo.  

Assim, a relação que os defensores estabelecem com os réus, seus “assistidos” 

remete à maneira tutelar como o Estado lida com certas pessoas, à semelhança de uma 

cidadania regulada, como proposto por Wanderley Guilherme dos Santos (1979), já que 

elas não são vistas como capazes de tomarem suas próprias decisões. Os “assistidos” e 

seus familiares, a seu turno, se submetem à tal categorização pois entendem a lógica dessa 

construção e antecipam os benefícios em potencial, similarmente ao que Fassin (2007) 

descreve sobre as “vítimas” atendidas pelos programas humanitários. 

Desse modo, tanto os acusados quanto seus familiares colocam-se em uma 

posição de receber favores e não de demandar o cumprimento dos seus direitos, 

assegurados por lei, quando se dirigem aos defensores. O direito à defesa pública, sem 

custos, é garantido pela legislação brasileira, mesmo que o réu tenha condições de pagar 

por ela, como disse anteriormente. Para implementar esse e outros direitos, foram criadas 

as defensorias públicas estaduais em todo o país. Inclusive, ao contrário da área cível, que 

é preciso que os “assistidos” comprovem a “hipossuficiência” para serem atendidos pela 

defensoria, nos casos criminais essa demanda não se aplica.  

Assim, quando acompanhei os encontros entre os defensores, seus estagiários e os 

familiares dos assistidos ou os réus, me parecia que os últimos, até mesmo pela postura 

corporal que adotavam, pediam favores. Nesse sentido, sua corporeidade se traduzia em, 

por exemplo, manter a cabeça baixa e desviar ou afastar o olhar enquanto conversavam 

com os servidores, sempre com as mãos para trás. Em contraste, os réus defendidos por 

advogados privados, mantêm outra relação com seus representantes legais, estes sim, de 

prestação de serviços. Além disso, as expressões que mencionei acima, como “o senhor 

vê o que pode fazer por nós!” e “muito obrigado, doutor!”, dirigidas aos defensores 

públicos, também representam esse lugar de fala. Tal relação parte dos agentes do estado 

com a prestação de serviços públicos foi identificada por Kant de Lima (1995) em sua 
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etnografia sobre a polícia. São, pois, práticas semelhantes às clientelistas71, adotadas no 

espaço público brasileiro, também apontadas no trabalho de Cardoso de Oliveira (2012). 

Quando estávamos no ambiente do Foro, além da carceragem, também 

conversava com os defensores sobre os casos e processos no gabinete da defensoria, no 

nono andar. Como já mencionei no primeiro capítulo, tanto acusação quanto defesa têm 

escritórios nesse lugar. Por fim, considero importante destacar que também acompanhei 

Daniel durante a realização de outras audiências, fora do Júri, nas Varas Criminais 

Comuns. Tratava-se de um trabalho extra, que fazia “cumulando”72 com o cargo que é 

“titular”. Foram momentos importantes para compreender quais condutas diziam respeito 

à prática do júri e quais se relacionavam com a prática criminal em geral.  

 

“Eu represento a sociedade”: as promotoras de Justiça 

Além dos defensores, as promotoras de justiça também foram minhas 

interlocutoras no campo. Nossa relação demorou a estreitar e reputo a aproximação tardia 

ao contato que por fim tivemos na festa de encerramento do ano de 2014. Naquela 

oportunidade, além de outros assuntos, conversamos detidamente sobre as impressões 

delas, ambas mulheres, atuando em um espaço majoritariamente ocupado por homens. 

As duas mencionaram suas percepções e sensações, sobretudo em relação ao fato de 

serem poucas as promotoras mulheres que ocupam a “titularidade” no Júri. 

Pesquisa73 retratou o perfil dos promotores e procuradores de justiça dos estados. 

O levantamento demonstra que a instituição – assim como todas as profissões jurídicas – 

é majoritariamente masculina. Os homens representam 68,6% dos entrevistados e as 

mulheres 31,4%, isto é, um terço dos agentes são do sexo feminino. Assim, chamava 

minha atenção que, na Vara onde fiz o trabalho de campo, havia duas mulheres como 

“promotoras titulares”: Cristina e Isaura. Em todas as demais, apenas mais uma promotora 

                                                
71 Para o autor, práticas clientelistas são “abusos da pessoalização das relações no espaço público brasileiro” 
como as “trocas de favor, demandas por privilégios diversas sem respaldo discursivo” (Cardoso de Oliveira, 
2012, p. 36). 
72 A “cumulação” ou “acumulação de funções é prática dos defensores, regulamentada pelas leis que regem 
a sua atuação. Eles recebem “gratificação” quando designado para exercer, cumulativamente, suas funções 
em outro órgão de atuação. Essa “cumulação” pode se dar para cobrir licenças, férias ou outros 
impedimentos de seus colegas. Para os defensores são oportunidades de incrementar o salário nos meses 
durante os quais fazem essa concentração de trabalho. 
73 Trata-se de pesquisa elaborada pelo Ministério da Justiça, em parceria com o Conselho Nacional do 
Ministério Público, no ano de 2006, no âmbito da Secretaria de Reforma do Judiciário, do Ministério da 
Justiça. Vide < http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Normas/relatoriosanuais/2006anexo-ii.pdf>.  
Acesso em: 02, out., 2017. A pesquisa baseia-se em respostas obtidas a um questionário enviado para todos 
os associados da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP). Foram remetidos 
11.860 questionários. Obtiveram um total de 3.260 respostas, correspondendo a 27,5% do universo enviado. 
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ocupava esse cargo. Ou seja, as outras cinco vagas dos membros do MP nas Varas do Júri 

– são oito ao todo – eram ocupadas por homens. Assim, o Tribunal do Júri como um todo, 

é um espaço majoritariamente masculino, pois há mais homens ocupando a posição de 

magistrados, promotores e defensores74. Nenhuma sessão, dentre todas as que 

acompanhei, foi realizada exclusivamente por mulheres, embora várias tenham sido 

realizadas somente por homens75.  

Como disse, não foram poucas as sessões em que somente homens faziam o 

julgamento. No Vara cujos trabalhos acompanhei, essas sessões aconteciam quando 

algum promotor “substituto” era designado para atuar no lugar das titulares. As 

promotoras, da mesma forma que os defensores, por vezes recebiam suporte por parte de 

seus colegas em início de carreira, quando tiravam férias ou precisavam realizar alguma 

missão especial. Digo “especial” porque ambas, além de ocuparem o cargo no júri, 

integravam à época o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - 

GAECO76. 

Além disso, Isaura, antes de ser nomeada titular daquela Vara, havia atuado na 

Auditoria Militar. Essa função prévia influenciava sua atividade seguinte. Isso porque, os 

casos envolvendo policiais militares lhe eram familiares e, portanto, eram administrados 

de forma contrastiva em relação aos demais. Não raro ela os relacionava com as 

experiências que havia vivido ao desempenhar a outra função. Isaura se graduou em uma 

universidade privada, diferentemente de Cristina, a outra promotora. Ambas eram brancas 

e tinham em torno de quarenta anos. 

Além da função na promotoria, Isaura havia lecionado na rede privada de ensino, 

em uma faculdade de direito. Era conhecida por ser mais “leve” e aceitar negociações 

com os defensores, especialmente quando comparada com Cristina. Aliás, ela e Daniel 

haviam trabalhado juntos como docentes. Este fato frequentemente era trazido por eles, 

                                                
74 De todos os Tribunais do Júri, quanto aos quatro magistrados titulares, apenas uma era mulher. No que 
concerne à defensoria, dos oito titulares, apenas duas eram mulheres. Já no MP, como disse, dos oito 
titulares, apenas três eram mulheres.  
75 As sessões eram geralmente protagonizadas por homens, à exceção das duas promotoras. Quando esse 
quadro se invertia, a juíza “substituta” era mulher e a promotora idem mas ainda assim, os defensores eram 
homens. 
76 O GAECO é um Grupo Especial do Ministério Público, voltado para o combate ao Crime Organizado. 
O MP/RJ o criou no ano de 2010 e tem como função “identificar, prevenir e reprimir o crime organizado e 
as atividades ilicítas especializadas no Estado do Rio de Janeiro, bem como integrar Promotorias e 
Procuradorias de Justiça para atuações conjuntas” conforme a resolução Vide, para maiores informações, a 
Resolução n. GPGJ no 1.570, de 05 de março de 2010. Disponível em: 
<http://www.mprj.mp.br/documents/20184/345832/Resolucao_PGJ_1570-3TBIWkOV.pdf>. Acesso em: 
02, set., 2017. 
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durante as sustentações orais, nos julgamentos em que ambos faziam a acusação e a 

defesa. Era comum relembrarem o período em que davam aula na mesma instituição ao 

tecerem elogios mútuos. 

Cristina, a seu turno, dedicava-se com afinco no combate às “organizações 

criminosas”. Envolvia-se, até mesmo publicamente, dando entrevistas sobre 

investigações de repercussão. Para finalizar o “relatório” de um processo desse tipo, ficou 

afastada do Júri por quase um mês. Por esse motivo, essa sua frente de atuação 

frequentemente surgia como um argumento levantado por ela, ao longo de suas falas 

acusatórias. Cristina mencionava o “combate ao crime” como o maior objetivo de sua 

atuação profissional. 

Conhecida por ser “linha dura” e “jamais fazer acordos” suas sustentações orais 

eram reputadas como “humilhantes” por defensores e advogados. Em relação à fama de 

Cristina, o policial militar que fazia a segurança do júri contou-me que Batman77, 

apontado como “líder da milícia” na Zona Oeste do Rio de Janeiro, recusou-se a ir à uma 

sessão de Júri em que seria julgado. A justificativa para tanto relacionava-se com a 

presença da promotora. Disse ao seu advogado que, por conta da maneira como ela expõe 

seus argumentos, sentia-se “humilhado”. Sobre essa maneira da promotora atuar, Daniel 

certa vez me disse:  
 
Cristina passa dos limites e é por isso que ela recebe tantas ameaças de morte! 
Ela não faz apenas o trabalho dela, ela humilha os acusados! Veja se o Pablo e 
Luiz [promotor titular de outra Vara do Júri] recebem ameaças assim?! Os 
bandidos sabem que eles estão apenas fazendo o trabalho deles! Ela não, ela 
passa dos limites! (Notas do Caderno de Campo). 

 

Cristina referia-se aos acusados assemelhados a Batman como “bandidos”. Ainda, 

durante as sustentações em plenário, por vezes caminhava até a mesa do réu e apontava 

o dedo indicador na direção do acusado, explicitando seus argumentos orais e, em seguida 

dizia: “ele é um bandido! Ele é um monstro!”. Em seu gabinete no Foro, exibia em um 

porta-retratos, foto sua portando um fuzil, cuja marca ou tipo sou incapaz de identificar. 

Disse-me que se tratava de um registro fotográfico produzido durante um treinamento 

que fez nos Estados Unidos. 

                                                
77 Batman é o “vulgo” de Ricardo Teixeira da Cruz, apontado como líder da milícia conhecida como “Liga 
da Justiça”. Vide, sobre o assunto: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/03/batman-e-acusado-
mais-uma-vez-e-respondera-por-morte-no-rj.html>. Acesso em: 02, set., 2017. 
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A sede do Ministério Público: assessores e estagiários.  

Os gabinetes que ambas as promotoras têm no prédio Ministério Público, também 

eram decorados por elas e, por isso, eram bastante diferentes. Quando estive na sede do 

MP, 350m distante do Foro Central, localizado na Avenida Nilo Peçanha, conheci os 

respectivos escritórios. O espaço usado por Cristina era elegantemente decorado, com 

peças refinadas, obras de arte, e luminárias de piso e de mesa. Ao observar o lugar 

rapidamente, a decoração parecia ter sido detalhadamente projetada. Havia cadeiras de 

couro modernas, porta-retratos com fotos suas e de sua família, cafeteira para fazer café 

expresso e uma bandeja espelhada no canto da sala, contendo cálices coloridos e xícaras 

de café, além de um sofá de couro branco. Contrastava com o gabinete de Isaura, que 

mantinha a decoração de sua sala mais austera, somente com alguns livros e poucos porta-

retratos com imagens de seus cachorros, além de uma cadeira de trabalho de aspecto 

confortável, embora não tão moderna quanto aquelas da sala de Cristina. 

 As duas promotoras permaneciam pouco tempo na sede do Ministério Público, 

como ambas me informaram quando tentei agendar idas até a instituição. Colocavam-se 

à disposição e pediam que eu ligasse para marcar uma visita, pois não costumavam ficar 

muito tempo na sede. Me passaram seus contatos pessoais, inclusive, mas como era 

necessário programar a minha ida, eu acabava optando por me dirigir diretamente para o 

Foro, ao invés de esperar para ir até a sede do MP. Estive no Ministério Público duas 

vezes, uma delas com a estagiária da defensoria, acompanhando o atendimento do “pai” 

que narrei acima. Noutra com o promotor titular de outra Vara do Júri, distinta da daquela 

onde fiz o trabalho de campo.  

Essas duas visitas me permitiram conhecer o ambiente e perceber as diferenças 

entre as duas instituições. No MP os agentes não fazem tantos “atendimentos” e sua sede 

se afigura como um espaço mais fechado, até mesmo no que concerne ao ingresso no 

prédio da instituição, que requer cumprir mais procedimentos de segurança e controle do 

acesso. Para chegar ao andar é preciso primeiro identificar-se no hall de entrada do prédio, 

por meio de apresentação de documento. Depois de passar pelas roletas e adentrar, o 

visitante sobe para o andar respectivo, que, no caso do andar do MP, há então outro 

segurança e uma sala de espera.  

No canto desta sala de espera existe uma porta, que permanece fechada, é aberta 

somente pela recepcionista, e isola os gabinetes dos promotores e assessores da referida 

recepção. O mobiliário das duas salas de “espera”, da Defensoria e do MP, já explicita a 

quantidade de “atendimentos” e sua frequência em cada uma das instituições. Enquanto 
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na Defensoria, como descrevi anteriormente, o acesso é direto, sem controle de 

identificação no prédio e a “sala de espera” tem mais de vinte cadeiras, televisor e revistas, 

no MP são apenas quatro assentos e a recepcionista que fica afastada do público por um 

vidro, isolada em uma cabine. Quando promotores eventualmente recebem as partes, 

costumam ser as vítimas ou seus familiares.  

 Quando cheguei até lá, acompanhada da estagiária da Defensoria e do pai de um 

acusado, conforme narrado anteriormente, nós sequer fomos convidados a entrar. O 

assessor de Cristina nos recebeu na sala de espera, antes da porta que dá acesso aos 

gabinetes. Em outro momento, oportunidade em que fui até lá a convite de Flávio, 

promotor responsável por fazer a denúncia de um caso de repercussão sobre o qual 

demonstrei interesse, pude adentrar aos gabinetes. Isso se deu depois de uma sessão de 

Júri que havia acabado mais cedo do que de costume, quando o homem me convidou para 

irmos até a sede, onde o processo estava sob os cuidados de suas assessoras.  

 Depois de todos os procedimentos de entrada devidamente cumpridos, finalmente 

chegamos ao seu gabinete. Flávio me apresentou suas assessoras e conversamos sobre o 

processo que motivou minha ida até lá. Elas ouviram suas instruções, sobre a forma que 

a denúncia deveria tomar. Disse-lhes, em tom sério, que “assim [como estava] não dá, 

tem que deixar mais aberta pra eu poder condenar”. Com isso o promotor queria dizer 

que, quanto mais ampla a conduta descrita na denúncia, mais facilmente ele encontraria 

meios para condenar os acusados ao longo do processo. Essa colocação contrariava a 

minha representação, associada ao texto do CPP, de que a denúncia deve ser 

extremamente clara e assertiva, vinculada às provas de fato existentes78.  

Em seguida, depois que conversamos sobre o tal caso, Flávio me apresentou os 

gabinetes de Isaura e Cristina, pois ambas não estavam na instituição, nem seus 

assessores. Com eles eu conversei durante a realização das audiências e dos júris, pois 

era comum que fossem até o Foro encontrar as promotoras. Iam até lá para tratar sobre os 

processos, coletar as assinaturas de Isaura e Cristina em documentos ou para assistir às 

audiências.  

 Cada uma contava com um assessor e um estagiário. Cristina, conhecida por ser 

“linha dura” tanto entre os defensores quanto entre seus colegas, era assessorada por um 

homem jovem, cujo nome nunca aprendi, que se classificava como “mais brando” que 

                                                
78 Diz o artigo 41 do CPP: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas 
circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a 
classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”. 
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ela. Quando tivemos uma conversa sobre a sua atuação, sorrindo ele me disse que “tem 

que equilibrar, como ela é muito linha dura, eu tento contemporizar”. O assessor de 

Isaura, a seu turno, era o oposto do funcionário que trabalhava com Cristina.  

Henrique era conhecido por ser “linha dura”, como ele mesmo se classificava. 

Disse-me que era “filho de militar” e por isso queria “colocar todo mundo na cadeia, 

porque é lá que bandido tem que estar”. Na festa de final de ano, falou de seus 

posicionamentos políticos e jurídicos com orgulho. Foi quando me contou que jamais me 

adicionaria no facebook porque, segundo ele, eu ficaria chocada com suas postagens sobre 

os “bandidos”. Foi o assessor de Cristina que nessa mesma conversa, jocosamente, 

brincou com a referida informação, dizendo que eles eram diferentes para compensar a 

discrepância entre os posicionamentos das promotoras. 

 Esses servidores e estagiários elaboravam as peças processuais que dão 

andamento aos processos. Na função exercida pelos promotores, trata-se, por exemplo, 

de produzir as denúncias, que são os documentos necessários para o início do 

procedimento criminal. Além delas, os assessores “minutam” outras petições que dão 

continuidade aos casos, tais como requerimentos de produção de provas (elaboração de 

laudos, oitiva de testemunhas, por exemplo), manifestações sobre a manutenção de 

prisões ou a concessão de liberdade provisória. Também produzem as “alegações finais”, 

apresentadas antes da sentença da primeira fase, isto é, a sentença de pronúncia. Por fim, 

caso esta “sentença de pronúncia” seja procedente, é preciso “preparar” o julgamento que 

será feito em plenário. Essa petição preparatória informa as testemunhas que são arroladas 

pela acusação, na sessão plenária, de modo que o juiz possa ordenar, por meio do trabalho 

desempenhado pelo cartório, a sua intimação. Além disso, antes do julgamento em 

plenário os estagiários e assessores devem fazer cópias do processo que foi colocado em 

pauta e deixar o material organizado para as promotoras estudarem os casos e prepararem 

suas falas.  

No entanto, caso a pronúncia seja “improcedente” ou, ainda, caso o promotor não 

goste do resultado do Júri, também compete aos seus assessores elaborarem a “apelação”, 

que é o recurso cabível contra tal decisão. Não é o objetivo desse trabalho explicitar os 

recursos e os atos processuais que a lei prevê. Mas, com essa breve descrição, ilustro a 

infinidade de atividades que são desenvolvidas, não no plenário do Júri, mas nos 

gabinetes. Essas são somente algumas das peças processuais que esses homens e mulheres 

“minutam”, auxiliando os promotores.  

No entanto, esses papéis também não esgotam todo o trabalho que desenvolvem. 
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Por vezes atuam “secretariando” seus “chefes”. Trata-se, pois, de um universo de trabalho 

burocrático, que é produzido ao longo de cada processo. É um apenas preencher papel 

(Ferreira, 2013) que se configura em muito mais do que isso, na medida em que os 

andamentos dos casos dependem diretamente da produção desses papéis e das escolhas 

que eles guardam em si, para a sua elaboração. 

O estagiário de Cristina foi, por exemplo, o responsável por tomar uma dessas 

decisões que mudam o curso de um processo. A situação teve início em uma audiência 

que eu acompanhava. Durante sua realização, a principal testemunha do caso não 

reconheceu o réu presente no dia. Disse que testemunhou o crime da janela de sua casa e 

identificou o autor dos disparos posteriormente, em razão de uma foto que viu em um 

jornal de grande circulação. À época, foi até a delegacia registrar o reconhecimento, 

munido do jornal contendo a foto do “bandido”. Feitos os devidos registros na polícia, a 

testemunha só voltou a ter contato com o caso nessa audiência, segundo ela mesma dizia. 

Diante do não reconhecimento do homem que estava no plenário na condição de réu, os 

agentes foram contrastar a foto do jornal que estava anexada aos autos. Verificaram que 

o acusado presente não parecia ser o mesmo homem que figurava na imagem.  

O indivíduo da foto apresentava uma tatuagem no braço direito, contendo a 

imagem de um tigre. Ocorre que o sujeito denunciado como réu, tinha o braço esquerdo 

tatuado e a imagem parecia com um índio e não com um tigre, segundo a testemunha e 

as fotos do jornal. A promotora, depois de colocada a celeuma, “pediu vistas” dos autos 

para analisar o caso. Semanas depois Cristina me contou como havia solucionado o 

enigma. Ela não, seu estagiário. Disse-me que o rapaz foi até a SEAP, analisou as fichas 

e registros dos réus, checou datas, nomes, fotos e endereços dos acusados e, segundo 

informou, acabou encontrando o sujeito certo. Seja lá qual tenha sido o desfecho final do 

processo, que não consegui acompanhar, a promotora afirmou a importância do trabalho 

do estagiário, por meio de toda a história narrada, que, era considerado por ela um 

excelente “investigador”.  

Ambas as promotoras dispunham de seguranças, policiais militares cedidos pela 

PMERJ, para as protegerem, pois, segundo meus interlocutores afirmavam, elas recebiam 

“ameaças de morte”. Diziam que Cristina, em razão da maneira como se referia aos 

“bandidos”, e Isaura porque havia atuado na Auditoria Militar. No início da pesquisa cada 

uma contava com três policiais que se revezam no seu acompanhamento e escolta. 

Depois, receberam um carro blindado e dois seguranças foram mantidos, que se 

alternavam no acompanhamento de cada uma delas. Essa mudança foi feita sob o 



	

 

108 

argumento de “corte de recursos” por parte do Estado. Todos os homens eram policiais 

militares cedidos para essa função. Os carros blindados pertenciam ao Estado e ficavam 

em posse dos agentes. Segundo os policiais me contaram, eles deviam, depois de deixar 

as promotoras nas suas casas, devolver os veículos ao quartel da polícia militar mais 

próximo às residências de ambas, na Barra da Tijuca. 

Os promotores substitutos 

Além de Cristina e Isaura, as titulares, dois promotores “substitutos” eram 

recorrentemente designados para assumirem suas funções quando elas se afastavam do 

Júri79. Normalmente, Pablo e Breno eram os indicados para fazê-lo. Ambos eram brancos 

e tinham em torno de trinta anos. Pablo era filho de um juiz, posteriormente alçado ao 

cargo de desembargador. Não raro, o promotor fazia menção ao que “aprendera” com ele 

ao observar Júris. Seu pai, aliás, também havia atuado como Defensor Público antes de 

fazer o concurso para a magistratura, fato que também costumava trazer à tona, quando 

fazia suas “sustentações orais”. Daniel quando o saudava, antes de iniciar a exposição de 

suas teses defensivas, dizia:  
São palavras sinceras de coração e não economizo elogios para as pessoas por 
quem nutro apreço (…). Pablo, jovem promotor, que ainda não é titular desse 
Tribunal do Júri, esperarei aqui o seu retorno, mas não esporadicamente (…) 
vou ficar aqui até a minha aposentadoria, então será um prazer recebê-lo aqui. 
Desde o início, quando conversava com o seu pai, na cidade de Niterói, sei, 
desde aquela época a vocação que o senhor possui para os plenários e por isso 
estou ansioso para aprender com vossa excelência no dia de hoje. (Caderno de 
Campo). 
  

Breno, a seu turno, não tinha familiares conhecidos como Pablo ou suas origens 

não eram trazidas pelos agentes como algo relevante para eles. Se não me falha a 

memória, Pablo e Breno haviam ingressado na instituição no mesmo concurso. Breno 

havia sido colega de Fernando, o defensor, na faculdade privada onde cursaram o 

bacharelado em direito. Me parecia, enquanto os observava, que os defensores tinham 

reservas com ele, não confiavam em Breno da mesma maneira que faziam com Pablo, 

talvez pela forma como se colocava em relação aos demais agentes e aos acusados. Breno 

costumava mencionar elementos de sua vida pessoal, como o fato de ser lutador de jiu-

jitsu, quando analisava os casos. Certa vez, ao interrogar um réu, cuja versão era baseada 

em uma briga e troca de socos, disse: “eu sei que bater não é bem assim. Não parece, mas 

eu sempre lutei jiu-jitsu, então me conta essa história direito”. A forma como os 

                                                
79Esse afastamento podia se dar por motivos diversos, que variavam de férias a licenças, passando por dar 
conta de alguma “missão” especial no grupamento de combate ao crime organizado, ou trabalho em algum 
processo especial. 
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interpelava parecia causar desconforto em seus colegas defensores públicos. Os 

promotores substitutos eram importantes naquele Tribunal do Júri porque, como disse, 

por ocuparem outras funções dentro do Ministério Público, as duas promotoras 

costumavam necessitar o apoio deles. Por isso, convivi de modo intenso, especialmente 

com Pablo, que atuou em muitos júris cujas sessões acompanhei. 

 

Os magistrados 

Além da defesa e da acusação, que protagonizam os debates, os magistrados são 

figuras centrais no Júri. Eles fazem a composição, ordenação e aglutinação da família 

judicial a partir do que acionam durante o exercício de suas funções e também ocupam 

um lugar de destaque na própria organização espacial do lugar, ficando clara a sua 

centralidade, inclusive visualmente. O magistrado titular, que presidia a sessão de Júri no 

dia que lá cheguei e que lá permaneceu nos seis meses posteriores, ocupava esse cargo há 

mais de vinte anos.  

Marcos, ao longo do período em que foi titular do Júri da capital também havia 

exercido atividades de chefia dentro da carreira da magistratura, como assessor do 

presidente do Tribunal e na Corregedoria. Ainda, como juiz também auxiliou um 

ministro, período em que ficou cedido ao Superior Tribunal de Justiça, localizado em 

Brasília. Esses cargos, como são temporários, permitem que o juiz mantenha a 

“titularidade” na “sua vara”. No entanto, afastam-se de suas funções e o Tribunal envia 

um “substituto” para lhes auxiliar na realização do trabalho.  

Esse juiz em especial exercia um papel aglutinador, em relação à família judicial. 

Além de ordenar as atividades, que é função por excelência dos juízes, ele também 

preparava almoços dentro do Foro para as promotoras, segundo me contou uma delas e, 

junto com Cristina, a promotora, organizava a festa de final de ano. Isaura comentou 

comigo que, não fazia muito tempo, Marcos havia preparado um bacalhau para as duas 

colegas. Elas levaram o vinho e ele preparou o peixe. Assim, almoçaram todos juntos nas 

instalações do Tribunal. Aliás, seu interesse por culinária e gastronomia foi expresso por 

ele, durante o depoimento de uma testemunha. O homem que então depunha era 

cozinheiro de um famoso restaurante português da cidade, diante do qual ocorreu um 

homicídio e, em razão disso, estava “arrolado” para falar nesse processo. O juiz, antes de 

fazer as perguntas sobre o fato, disse-lhe:  

 
J – O senhor é cozinheiro do [nome do restaurante]? Tá brincando? Tu que é o 



	

 

110 

chefe? 
T – Sim. 
J – Eu vou ser franco com você, há muitos e muitos anos eu fui lá, meus 
parabéns pelo seu trabalho! Eu adoro cozinhar e o bacalhau que o senhor faz é 
muito bom! Eu sou muito concentrado na tentativa de fazer um bom prato. De 
que região de Portugal o senhor é? 
(…) 
J – Bem [nome da testemunha], o senhor não está aqui para falar de 
gastronomia. Passo a palavra para o Ministério Público. (Notas do Caderno de 
Campo). 

 

Esse juiz costumava fazer questionamentos não relacionados com o processo, 

como a fala que transcrevi acima. Em geral, ele tecia perguntas às testemunhas e aos réus 

usando de um tom muito incisivo, quando comparado com os demais magistrados que vi 

atuando. E o tom era ajustado de acordo com quem estivesse respondendo às perguntas. 

Também a depender da forma como as respostas viessem, demonstrava claramente 

duvidar de seu interlocutor. De maneira irônica, que contrastava com os demais 

magistrados, esses mais sérios, o juiz titular elaborava perguntas e questionava aqueles 

que estivessem diante dele para “produzir provas”.  

Quando desconfiado, costumava testar as informações prestadas pelos acusados. 

Caso o réu dissesse que era eletricista, por exemplo, perguntava sobre resistência elétrica, 

potência e energia, circuitos paralelos, em série e mistos, as fases de uma instalação e 

como deve ser feita uma mudança de quadro, ou outro trabalho relacionado com a referida 

atividade. O réu, quando demonstrava dúvidas ou respondia algo equivocado, era 

rapidamente classificado como “mentiroso”. Se ouvisse algo que considerasse mentira, 

sobre o processo, sobre a vida dos acusados ou, ainda, que não fosse ao encontro do que 

havia sido falado em sede policial, Marcos dizia “O senhor está mentindo quando fala 

isso (…) o senhor disse outra coisa antes (…) o senhor está mentindo agora ou antes?”. 

No final dos primeiros seis meses da pesquisa, como a carreira da magistratura é 

dividida em “primeira” e “segunda instância”, o magistrado “foi alçado à segunda 

instância” e tornou-se desembargador. Na referida carreira os juízes são promovidos sob 

dois critérios: “antiguidade” e “merecimento”, assim como na Defensoria. Quem me deu 

essa informação foi Catarina, a juíza que as vezes substituía Marcos. No Ministério 

Público, diferentemente das duas outras instituições, a promoção só se dá por antiguidade.  

Na Defensoria Pública a lista contendo os nomes dos defensores e o tempo de 

serviço é amplamente divulgada pelo seu site80. No caso da magistratura, cada vaga que 

                                                
80 Nesse sentido, o site da Defensoria publiciza não apenas a lista de Defensores por antiguidade mas todas 
as movimentações que acontecem entre os agentes nos respectivos cargos. Vide: 
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abre deve alternar a nova nomeação entre “merecimento” e “antiguidade”. Então, se o 

juiz anterior havia sido promovido por antiguidade, o próximo a preencher a vaga será 

por “merecimento” como me explicou a referida juíza. Essa regra está prevista na 

Constituição Federal (art. 93, II) e regulamentada tanto na Lei Orgânica da Magistratura81 

quanto em uma resolução do TJRJ82. 

Os magistrados substitutos  

Assim, quando Marcos tornou-se desembargador, passaram a circular pelo Júri 

diversos magistrados que, na qualidade de “substitutos” comandavam as sessões e faziam 

os despachos de andamento dos processos. Dois em especial capitanearam aquela vara de 

maneira mais intensiva nesse período: Gustavo e Catarina. Ambos eram mais jovens que 

Marcos. Enquanto ele tinha em torno de 55 anos, Catarina e Gustavo não me parecia 

terem chegado aos 40. Os dois ocupavam cargos de juízes “auxiliares” da área criminal. 

Eles não eram mais “substitutos” em início de carreira. No entanto, não eram vinculados 

de modo definitivo à uma Vara. Eram “auxiliares” de todos os juízes criminais da 

Comarca da Capital, de forma que, quando um dos titulares das Varas Criminais 

precisasse de apoio, Gustavo e Catarina poderiam ser designados para essas funções.  

Catarina era uma mulher jovem, também minha colega na Escola da Magistratura, 

onde nos encontramos em algumas ocasiões. A primeira vez que isso ocorreu ela ficou 

                                                
<http://www.defensoria.rj.def.br/Movimentacao/ResultadoAntiguidadeDefensor>. Acesso em: 09., set., 
2017. 
81 A Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN ou Lei Complementar n. 35, de 1979), prevê no seu art. 80 
que: Art. 80 - A lei regulará o processo de promoção, prescrevendo a observância dos critérios ele 
antigüidade e de merecimento, alternadamente, e o da indicação dos candidatos à promoção por 
merecimento, em lista tríplice, sempre que possível. § 1º - Na Justiça dos Estados: I - apurar-se-ão na 
entrância a antigüidade e o merecimento, este em lista tríplice, sendo obrigatória a promoção do Juiz que 
figurar pela quinta vez consecutiva em lista de merecimento; havendo empate na antigüidade, terá 
precedência o Juiz mais antigo na carreira; II - para efeito da composição da lista tríplice, o merecimento 
será apurado na entrância e aferido com prevalência de critérios de ordem objetiva, na forma do 
Regulamento baixado pelo Tribunal de Justiça, tendo-se em conta a conduta do Juiz, sua operosidade no 
exercício do cargo, número de vezes que tenha figurado na lista, tanto para entrância a prover, como para 
as anteriores, bem como o aproveitamento em cursos de aperfeiçoamento; III - no caso de antigüidade, o 
Tribunal de Justiça, ou seu órgão especial, somente poderá recusar o Juiz mais antigo pelo voto da maioria 
absoluta do seus membros, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação; IV - somente após dois anos de 
exercício na entrância, poderá o Juiz ser promovido, salvo se não houver, com tal requisito, quem aceite o 
lugar vago, ou se forem recusados, pela maioria absoluta dos membros do Tribunal de Justiça, ou de seu 
órgão especial, candidatos que hajam completado o período. 
82 No ano de 2013, a então presidente do Tribunal, Desembargadora Leila Mariano editou uma resolução 
que determina a abertura de edital para remoções e promoções. Ela, no entanto, mantém a alternância entre 
merecimento e antiguidade. Conforme a Resolução TJ/OE/RJ nº 40/2013 “Os editais para promoções e 
remoções deverão ser abertos, na ordem em que se vagarem os cargos de juiz de direito e desembargador, 
respeitada a alternância entre merecimento e antiguidade a partir da última vaga provida”. O Conselho 
Nacional de Justiça, editou no ano de 2010, a Resolução n. 106, criando “critérios objetivos para aferição 
do merecimento para promoção de magistrados e acesso aos Tribunais de 2º grau”. 
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surpresa, pois não sabia da minha formação em direito, necessária para lecionar nessa 

instituição. Até esse momento me conhecia como a “antropóloga que faz pesquisa no 

júri”. Nossos encontros na EMERJ também nos aproximaram, pois lá conversávamos 

tanto sobre o júri quanto sobre assuntos pessoais: família, a nossa relação com a cidade 

do Rio de Janeiro, os bairros onde morávamos. 

Tanto ela quanto Gustavo eram muito mais abertos comigo e com a minha 

presença do que Marcos. Ele, Gustavo, passou a me convidar para assistir às sessões e 

audiências ao seu lado e me apresentava e explicava detalhes da sua atuação. Também os 

assessores de ambos eram muito receptivos e me permitiam ler, analisar e estudar os 

processos. Além disso, compartilhavam as suas impressões sobre os casos, as audiências 

e as sessões de julgamentos.  

Gustavo me recebia com entusiasmo e fazia questão de me mostrar como 

desempenhava seu trabalho. Explicitava a maneira que elaborava os quesitos nas sessões 

de julgamento, me mostrou e cedeu uma cópia do roteiro que usava para não esquecer de 

nenhuma formalidade prevista pelo Código de Processo Penal, assim como esclarecia a 

formulação das perguntas as testemunhas e réus. Além de ter sido o primeiro magistrado 

a me chamar para sentar ao seu lado durante uma sessão, também me convidou para tomar 

assento na “mesa dos jurados” e na cadeira onde são interrogados os réus, sugerindo que 

eu experimentasse a sensação de estar lá (Malinowski, 1978).  

Ambos os convites se deram durante as tardes de audiências. Ao longo dos 

intervalos, que são os momentos de interação e conversa entre os agentes, quando não 

estão no recinto nem os jurados, nem os réus e testemunhas. Quando sentei na mesa do 

conselho de sentença, notei o quanto eles, os jurados, ficam visualmente voltados para o 

juiz e como aquela estrutura grande captura o olhar: magistrado e promotor no tablado 

mais alto, como expliquei no capítulo anterior.   

Também insistiu para que me acomodasse na cadeira onde depõem testemunhas 

e réus, para “sentir” como é estar diante do juiz, na condição de depoente. Quando o fiz, 

experimentei a sensação de estar oprimida e intimidada, como se aquela cadeira guardasse 

toda a força dos atos que eu via como inquisitoriais, ao longo da pesquisa de campo. O 

incomodo que me afetou (Favret-Saada, 2005) fez com que rapidamente me retirasse 

daquele lugar e fosse me sentar na cadeira que costumava me acomodar para acompanhar 

as sessões, bem ao fundo do plenário.  

Catarina também compartilhava comigo as suas impressões sobre os casos e como 

ela iria julgá-los. Antes ou durante a sessão dialogávamos sobre os processos, 
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oportunidade em que me contava suas percepções. Enunciava a sua avaliação sobre o 

tempo que duraria a sessão de julgamento, se o júri terminaria cedo ou tarde e se, de 

acordo com o seu entendimento, o réu deveria ou não ser condenado, além de dividir 

comigo a medida da pena que considerava justa em caso de condenação. Foi através dela 

que acompanhei o episódio da “celíaca”83. Esse caso me permitiu vê-la sensibilizada com 

o estado de saúde de uma ré.  

Era dia 09 de julho de 2015 e aguardávamos o início da sessão. Catarina, Pablo, 

Fernando e o advogado da acusada estavam no plenário, conversando. O processo julgava 

a morte de um homem, cujo cadáver foi encontrado em estado avançado de 

decomposição. Tal estado não se deu em razão de processos naturais, mas porque os 

assassinos teriam utilizado ácido para desaparecer com os vestígios do crime. Eram 

acusados, como autores, a esposa do morto e seu suposto amante. Um ponto que ganhava 

destaque na narrativa dos agentes era a dificuldade de identificar o corpo, por isso era 

conhecido como o “caso do esqueleto”.  

Enquanto aguardávamos a apresentação dos presos, antes do início da sessão, o 

advogado da ré conversava com Fernando, o defensor que atuou no “sistema prisional”, 

sobre o atendimento de saúde que a acusada lá recebia. Em meio à conversa, informou 

que a mulher era portadora de “doença celíaca”. Dizia que ela “estava sofrendo” no 

presídio e havia emagrecido muito, uma vez que no cárcere não há comida especial para 

portadores de tal doença. O advogado explicou que ela tinha “diarreia com sangue” em 

razão da alimentação e que vários laudos das nutricionistas e dos médicos, atestavam isso. 

Dizia ainda ter pedido insistentemente que fosse transferida para prisão domiciliar com o 

uso de tornozeleira eletrônica84, mas seu “pleito” não foi deferido, pois os agentes do 

presídio alegavam que ela estava recebendo alimentação adequada. 

Como houve um enorme, e por isso raro, atraso na apresentação dos presos, o 

                                                
83 A doença celíaca é uma “desordem sistêmica autoimune, desencadeada pela ingestão de glúten. É 
caracterizada pela inflamação crônica da mucosa do intestino delgado que pode resultar na atrofia das 
vilosidades intestinais, com consequente má absorção intestinal e suas manifestações clínicas. O glúten é 
uma proteína que está presente nos seguintes alimentos: trigo, aveia, centeio, cevada e malte”. Para mais 
informações vide: <http://www.fenacelbra.com.br/fenacelbra/doenca-celiaca/>. Acesso em: 05., set., 2017. 
84 O rastreamento eletrônico empregado pelo sistema penal brasileiro provém do PLS n. 165/2007, de 
autoria do Senador Aloizio Mercadante (PT-SP), e do PLS n. 175/2007, redigido pelo Senador Magno 
Malta e emendado por Demóstenes Torres (DEM-GO), que condensaram outros projetos sobre o tema e 
foram recebidos pela Câmara dos Deputados sob os números 1.295/2007 e 1.288/2007, respectivamente. 
Depois disso, a primeira vez que foi determinado o seu uso, para presos que já tiveram a liberdade 
condicional decretada, de modo que não atingia o seu propósito de redução da população carcerária mas, 
sim, buscava fiscalizar ainda mais incisivamente os presos. Para mais informações sobre o tema e suas 
controvérsias, vide pesquisa elaborada por Campello (2015).  
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advogado pediu o adiamento da sessão além de reforçar o requerimento da prisão 

domiciliar, face aos problemas de saúde. Todos os presentes concordaram com o primeiro 

pedido, pois eram dois réus e esses julgamentos costumam demorar. A juíza deferiu o 

pedido de adiamento e disse que apreciaria o requerimento sobre a prisão posteriormente. 

Todos foram liberados e eu também me retirei, pois não me senti à vontade para continuar 

no recinto, já que a juíza foi realizar seus trabalhos no gabinete. 

Embora Catarina tivesse adiado da sessão, ela não quis que o policial cancelasse 

a vinda dos acusados. Isso porque, diante das alegações do advogado sobre a saúde da ré 

e o pedido de liberdade provisória ou prisão domiciliar, ela queria observar pessoalmente 

a acusada para poder tomar uma decisão. Quando conversamos sobre o caso, depois do 

cancelamento da sessão, ela asseverou que “o advogado não disse que ela não está 

comendo, disse que ela come, mas tira o que tem glúten. Então, se o café da manhã tem 

pão e café com leite, ela come apenas o café. Se o almoço tem feijão, arroz e macarrão, 

ela come apenas o arroz e o feijão. Ele disse que ela está bem magra, mas eu quero ver 

isso se ela vier. O que ele alega não é que ela não come, mas que ela não come o 

suficiente!”. 

No dia seguinte então, conversei com a magistrada novamente e soube o desfecho 

do caso. Depois que a presa chegou ao Fórum, Catarina foi até a carceragem do oitavo 

andar e observou a mulher. Sem contar que era juíza, conforme me disse sua assessora, 

perguntou como a acusada estava e quais eram os problemas de saúde que vinha 

enfrentando. Ao longo de nossa conversa, Catarina disse-me que também evitava glúten 

porque fazia mal a ela. E continuou: “se faz mal para mim, imagina pra uma mulher 

celíaca? Ela estava com a pele toda manchada, umas manchas brancas, em todo o braço, 

um horror!”. Afirmou então ter se “compadecido” com o estado da mulher e convertido 

a prisão em “domiciliar”. Ao vê-la, Catarina acionou tanto as suas moralidades quanto 

seus hábitos pessoais, que a levaram à decisão de converter a prisão em domiciliar. A 

magistrada se sensibilizou com o quadro de saúde da ré, através das marcas no corpo que 

conseguiu observar e interpretar e do que essas marcas mobilizaram da sua própria 

experiência85. 

Encerrou nossa conversa sobre o assunto dizendo que “a gente tem que cumprir a 

                                                
85 Lupetti Baptista (2012) mostra, em sua tese de doutorado, como a empatia que os casos despertam nos 
magistrados se afigura em um paradoxo. Isso porque, para melhor julgar, é necessário que se coloquem no 
lugar do outro. No entanto, ao fazê-lo, estão colocando em risco a imparcialidade que deles é esperada. Pois 
essa mesma empatia, se configurar uma aproximação demasiada, podem orientar o julgamento e violar o 
princípio da imparcialidade. 
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lei mesmo para quem não segue a lei”. Com isso afirmava que a mulher, embora tivesse 

descumprido as normas legais, pois supostamente matou seu ex-marido, ela, magistrada, 

precisava garantir a aplicação dos direitos da acusada. Dois aspectos me chamaram 

atenção na sua fala final. O primeiro diz respeito à suspeição de culpa sobre a mulher, 

óbvia aos olhos da juíza, segundo sua fala, e a consequente utilização da prisão como 

regra e não como exceção (Kant de Lima, 2004). De modo que, mesmo que ainda 

estivesse respondendo ao processo, a ré foi mantida presa. Nesse caso, somente por 

questões de saúde, a prisão foi convertida em domiciliar, mas, ainda assim, trata-se de 

prisão. Essa conversão demonstra a presunção de culpa inerente à prisão preventiva e, 

não o contrário86.  

O segundo aspecto, refere-se aos “direitos” que não são tratados, através das 

práticas dos agentes, como tais. Compadecer, expressão usada pela magistrada, é um 

verbo proveniente da palavra compaixão, que é o que nos desperta o sofrimento alheio, 

ou seja, remete para a piedade. Isto é, a decisão de Catarina não partiu da compreensão 

de que assim estaria garantindo a efetivação de um direito da ré (à saúde, ao tratamento 

digno e à presunção de inocência) mas como algo que ela, usando de sua autoridade, fez 

por “piedade”.  

Como disse, minha relação com Gustavo e com ela permitiu que eu tivesse acesso 

a alguns dos elementos que afetavam e perpassavam os julgamentos e as decisões 

tomadas por eles, conforme o entendimento que cada juiz constrói sobre o caso e seus 

protagonistas87. Gustavo, por sua vez, também comentava comigo sua percepção sobre os 

casos. Por permanecer no centro do plenário e dos trabalhos durante os julgamentos, 

como busquei demonstrar no capítulo primeiro, dizia-me que devia evitar expor aos 

jurados e aos presentes sua avaliação sobre os casos e as pessoas neles envolvidas, 

controlando as expressões faciais e manifestações orais. 

Contudo, Gustavo também fazia questionamentos de modo inquisitorial, e por 

vezes usando de um tom irônico, como descrevi no capítulo anterior. Dizia com orgulho, 

à semelhança do que fazia Marcos, que com ele os acusados não conseguiam mentir. Em 

                                                
86 Não à toa os “doutrinadores” do campo do direito penal que se classificam como “garantistas” porque 
pretendem ver aplicadas as “garantias constitucionais” aos processos, chamam a atenção para a contradição 
inserida no Código de Processo Penal, que define a liberdade como “provisória”, quando concedida nos 
casos de prisão em flagrante. Nesse sentido o argumento de Aury Lopes Júnior (2009), quando analisa o 
artigo 310, III, demonstra a inquisitorialidade inerente aos termos usados pelo legislador.  
87 Nesse sentido, a pesquisa de Lupetti Baptista (2012) demonstra em sua pesquisa de doutorado, como se 
da a produção das decisões judiciais pelos juízes, a partir de seu próprio sentir, como eles mesmos lhes 
explicam.  



	

 

116 

conversa informal comigo, no intervalo de algum sessão, afirmou: “Você vai ver o que 

eu faço com o réu no interrogatório, eu adoro interrogar! Eu vou indo e volto no tempo, 

não tem como o cara mentir, eu vou lá atrás no tempo e volto!”. Por exemplo, enquanto 

indagava uma testemunha durante uma audiência, ironicamente disse a ela: “eu quero 

fugir daquela resposta abstrata, que parece previsão de cigana, genérica. A senhora pode 

especificar quem foi?”.  

O novo titular: “ele é pró policiais militares” 
Passados em torno de três ou quatro meses da saída de Marcos, foi enfim nomeado 

um novo juiz para a Vara do Júri em que fiz trabalho de campo. O novo “titular”, muito 

conhecido no campo jurídico fluminense, é conhecido por ser “pró” policiais militares. 

Em uma entrevista que concedeu a um blog sobre Segurança Pública, o entrevistador o 

apresentou como um magistrado que trava uma “constante luta na qualificação e 

valorização dos policiais brasileiros, único meio de reduzir as vertiginosas estatísticas 

homicidas do estado”.  

Essa representação parte dos inúmeros casos, de repercussão ou não, em que o 

juiz soltou ou absolveu policiais militares. Antônio, antes de atuar no Tribunal do Júri, 

foi titular da Auditoria Militar e, ainda, da Vara Criminal de Bangu. Durante o exercício 

desse último cargo, sofreu o que a imprensa e os agentes do júri chamavam de um 

“atentado”. O “ataque” supostamente tinha como objetivo resgatar dois presos e 

assassiná-lo. No entanto, os “bandidos” sequer chegaram perto do magistrado. No 

episódio, morreram um garoto de oito anos e um segurança do Foro, ambos alvejados por 

tiros de fuzis88 na porta da instituição. Em razão dessa situação, Antônio tinha um 

esquema de segurança ainda maior do que o das promotoras de justiça. Ele contava com 

seis policiais militares, que faziam a sua proteção, mais um carro blindado. Esses homens, 

assim como os que acompanhavam as promotoras, se revezavam na sua escolta. O 

esquema de segurança afetou inclusive a circulação no prédio do Foro central. Isso 

porque, quando ele assumiu a titularidade do Júri, o controle para acessar os gabinetes e 

o plenário passou a ser maior. 

As assessoras de Antônio 
Como disse, desde a chegada de Antônio me aproximei dele e de suas assessoras 

                                                
88 Vide, para mais informações: https://veja.abril.com.br/brasil/traficantes-tinham-plano-para-matar-juiz-
de-bangu-no-rio/ Acesso em: 12., out., 2017. Ou, ainda < http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-
11-01/plano-incluia-morte-de-juiz-que-estava-no-forum-de-bangu.html>. Acesso em: 10., out., 2017. 
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e assim foi possível acompanhar mais de perto as atividades de todos. Trabalhavam quatro 

mulheres o assessorando. Uma delas coordenava todas as demais e organizava a 

distribuição das tarefas. A outra, Luiza, era a assessora que o acompanhava durante as 

audiências. Já Maria trabalhava mais “internamente”, fazendo despachos e outros 

procedimentos escritos, relacionados ao andamento dos processos. Além delas, Verônica, 

a estagiária, fazia as sentenças e os despachos dos casos de outras varas pelas quais 

Antônio passava, na função de juiz substituto de seus colegas afastados por férias ou 

licença. Chama-se “cumulação” das funções, à semelhança dos defensores e promotoras.  

Assisti diversas audiências e sessões de julgamento em uma cadeira localizada 

atrás do magistrado e ao lado de Luiza, sua assessora. Ela também se tornou uma 

interlocutora importante. Isso porque, pacientemente me explicava o funcionamento dos 

atos judiciais e explicitava como organizava os processos que estavam colocados em 

pauta para as sessões seguintes. Ela me mostrava os “atos preparatórios” relacionados aos 

casos que são julgados. Dizia-me, explicando suas atividades, que “lê o processo” antes 

da sessão e “deixa os documentos previamente organizados, separa as possíveis sentenças 

modelo”.  

 Certa tarde, depois ao final das audiências que acabaram por volta das 16 horas, 

mais cedo do que de costume, fui até o gabinete acompanhar a preparação que Luiza 

fazia. Iniciamos abrindo o processo que estava na pauta para ser julgado no dia seguinte. 

Ao começar a ler o caso, ela gargalhou e disse: “esse aqui, pelo jeito, deve ser do Nordeste 

e ter brigado de peixeira depois de tomar um porre!”. E continuou a folhear os autos. Em 

seguida, depois de analisá-los, separou outros documentos que deviam ser 

confeccionados durante o julgamento, de modo a prever e assim poder antecipar o seu 

trabalho. Contou-me que levava os “modelos”, para agilizar e facilitar a sua elaboração. 

Compõem esse acervo de registros, por exemplo, a certidão de incomunicabilidade e o 

termo de compromisso dos jurados, isto é, dos sorteados para compor o conselho de 

sentença; assim como o termo de interrogatório e os modelos de quesitação e de sentença.  

Explicou-me então que, para a elaboração dos possíveis quesitos de votação ia 

“seguindo a denúncia, até por que não pode ficar inventando”. Levava em conta a ordem 

descrita na peça inicial e, assim, os minutava. Já para decidir quais modelos de sentença 

deveria escolher, disse-me que tinha “que ficar pensando se ele vai ser condenado ou 

absolvido”. Ao preparar os modelos que considerava mais adequados, naquele dia elegeu 

a “condenatória” e disse-me: “eu vou colocar aqui que ele vai ser condenado, que é o que 

eu acho que vai acontecer”. Essa antecipação de Luiza quanto às possíveis decisões me 
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fez pensar no quanto os agentes conseguem prever os resultados das sessões a partir de 

suas características. O que está, a seu turno, relacionado com a ausência de protagonismo 

dos jurados e o seu afastamento daquele que seria seu papel precípuo: decidir o desfecho 

do processo. O fato de Luiza conseguir antecipar o resultado, aos meus olhos reforçava a 

previsibilidade, que se deve à retirada da decisão dos jurados por meio dos acordos. 

 Nesse dia terminamos os trabalhos preparatórios e fomos embora por volta das 17 

horas. O horário limite se deve ao fato de que Luiza cursa direito à noite e precisava ir 

para a sua faculdade. Embora seja formada em “computação”, curso superior em razão 

do qual foi aprovada no concurso para atuar no Tribunal de Justiça, foi designada para 

trabalhar com Antônio. Quando a questionei sobre gostar ou não de sua função, disse-me 

que gosta muito, porque “aprendo muito com o Doutor” e “ele é muito generoso”. Ela 

também ressaltou que trabalhar “em cartório” é muito ruim e que “foi um alívio” vir para 

o “gabinete”. Nos despedimos e seguimos, ela para sua aula e eu para minha casa, para 

escrever meu diário de campo.  

 

Os “auxiliares da justiça” e outras pessoas não tão visíveis 

Ao longo do fazer judicial algumas pessoas e as respectivas atividades por elas 

desempenhadas adquirem mais protagonismo que outras. No entanto, aquelas de menor 

destaque durante as sessões de julgamento também são importantes para o processo de 

administração de conflitos produzido pelo Tribunal do Júri. Aqui, apresento os agentes 

do cartório e, em seguida, o policial militar que faz a segurança do plenário e as copeiras 

que servem os agentes e os jurados. Desses últimos tratei um pouco no capítulo um, mas 

aqui os apresento para explicitar suas funções e os contrastes que vi entre eles e os demais 

agentes. 

Os servidores do cartório e seus afazeres 

 O cartório é a parte – física e organizacional – de menor prestígio dentro da 

estrutura do Tribunal do Júri. Inclusive, diferentemente do plenário e dos gabinetes, esses 

agentes ficam lotados na lâmina antiga do prédio que, como descrevi no capítulo anterior, 

não é tão exuberante quanto a “parte nova”. O espaço é fisicamente distante dos plenários 

e dos gabinetes, além de contrastar visualmente com eles. O trabalho feito pelo cartório 

é muitas vezes invisibilizado pelos agentes e pelo público. 

Acompanhei muito pouco das atividades desenvolvidas pelo cartório e reputo essa 

dificuldade em razão da minha proximidade com os magistrados, promotores e seus 
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assessores. Por passar muito tempo com eles, quando estive no cartório não fui bem 

recebida, me parecia que era vista com desconfiança pelos funcionários, como se fosse 

contar aos seus superiores o que os via fazendo, à semelhança de uma “espiã” (Zenobi, 

2010) ligada aos seus “superiores”. Por essa distância com os servidores, aprendi mais 

sobre o que os agentes da família judicial demandavam deles do que sobre aquilo que os 

servidores pensavam sobre os primeiros.  

 Ao longo do fazer judicial que transcorre dentro do plenário, ou seja, que é aberto 

ao público – ainda que nem tão público assim, como tentei demonstrar no capítulo 

primeiro, o cartório se afigura como um lugar distante. O mesmo se dá em relação aos 

trabalhos feitos dentro do gabinete. O cartório é mencionado e tratado pelos demais 

agentes como o espaço físico onde os processos são guardados e como o lugar no qual os 

atos burocráticos são feitos. Os agentes telefonam para o cartório e vão até lá buscar e 

levar processos, mas não permanecem nesse espaço, como ficará mais evidente em 

seguida, quando apresento as relações que estabelecem. Há hierarquias internas próprias 

do cartório, como demonstra o trabalho de Brito (2017) e dos demais agentes, em relação 

ao cartório. 

Os atos burocráticos lá realizados são os de “produção, guarda, registro e 

circulação de documentos” judiciais (Miranda, 2000). Isto é, aqueles procedimentos de 

“tratamento lógico-formal” dos fatos sociais (Kant de Lima, 1989), para que eles, depois 

de adequados à formula requerida, possam ser considerados válicos, do ponto de vista 

jurídico. Dentre eles, estão diversos expedientes que, embora pareçam simples, são 

fundamentais para que o processo siga seu percurso: registros e inserção de novos 

documentos, validação das decisões e inserção no sistema eletrônico, entre outros. Os 

integrantes do cartório são os responsáveis por organizar as intimações, sanear os 

processos e dar conta de outros atos burocráticos.  

Logo que Antônio assumiu como juiz titular do Júri, diversos conflitos entre o seu 

gabinete e o cartório começaram a acontecer e passaram a ser explicitados. Ao longo das 

primeiras audiências que realizou, o magistrado frequentemente reclamava sobre a 

qualidade do trabalho desempenhado pelos funcionários do cartório Durante uma tarde 

ele, visivelmente incomodado, parou os atos judiciais para “sanear” um processo. O 

“saneamento” é uma categoria do Código de Processo Civil, que pode ser aplicada 

subsidiariamente ao Processo Penal. Significa corrigir as falhas procedimentais formais 

que porventura tenham ocorrido em um caso. Exemplos de falhas formais são a ausência 

de intimação de testemunhas, a não juntada ou a não produção de provas que tenham sido 
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requeridas pelas partes, bem como outros atos acessórios, isto é, que não estejam ligados 

ao “mérito” do processo89. Assim, enquanto o “mérito” diz respeito às questões centrais 

do caso, os “direitos” e os “fatos”, a “forma” é procedimental, em acordo com o que 

dizem as categorias jurídicas. Sanear, nesse contexto, tem o sentido de sanar, limpar, 

reparar, tornar apto o processo, do ponto de vista formal. São as questões de forma e não 

as de fundo (Renoldi, 2008). 

Naquela tarde, entre uma audiência e outra, o juiz notou algo que chamou sua 

atenção e o deixou incomodado: analisando os “autos”, verificou que uma das 

testemunhas intimadas havia morrido. Porém, a informação da morte estava explicitada 

na denúncia, o que significava que o agente do cartório não teria sido cuidadoso ao 

manusear o processo, a ponto de mandar intimar uma pessoa falecida. O magistrado então 

interrompeu o procedimento que realizava e passou a conversar com a sua assessora e 

com o promotor que o acompanhavam durante os trabalhos naquela tarde. Disse-lhes que 

no dia seguinte iria à Corregedoria do TJRJ procurar um funcionário “capaz”. E que esse 

tipo de erro, que se repetia, deixava os “processos sem credibilidade”. Encerrou a 

conversa perguntando “tá vendo a bagunça que está?”. 

Essa aparente desorganização, ou “bagunça’”, demonstrou Miranda (2000), se 

sobrepõe a um tipo de lógica de funcionamento à qual só tem acesso os funcionários do 

cartório. E é essa lógica que os torna indispensáveis, pois sem quem a domine, a 

burocracia não funciona. O cartório surge como a “instituição possuidora e manipuladora 

das informações” (Miranda, 2000, p. 68). Pareceu-me, então, que com aquela atitude, o 

juiz sendo recém nomeado buscava demonstrar o ritmo que esperava do cartório e a lógica 

que gostaria de ver funcionando na sua gestão. 

Assim, depois da conversa acima citada, passou para a análise de outro processo. 

Esse, a seu turno, continha folhas pertencentes a outros “autos”, nele inseridas 

erroneamente. Em razão do equívoco diagnosticado, ditou à sua secretária o “despacho 

saneador” que dizia  
Lamentavelmente, em mais um dos inúmeros erros do cartório, verifico que 
foram juntados aos autos mandados que sequer pertencem ao mesmo processo, 
assim como se vê às folhas 232 e 241, devendo o cartório, sem a inércia que 
vem demonstrando habitualmente de modo lamentável, retirar as peças, 

                                                
89 O “despacho saneador” está previsto no artigo 357 do CPC, e diz que “Não ocorrendo nenhuma das 
hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver 
as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 
atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da 
prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - 
designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. 
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encaminhá-las ao processo correto e sanear os autos. Após a adoção dessas 
medidas, voltem os autos conclusos com urgência para designação de AIJ, uma 
vez que, até a presente data, só foram ouvidos os policiais [nome dos policiais], 
assim como se vê às folhas 173, 175 e 177. (Notas do Caderno de Campo, 
Despacho do Juiz). 
  

A manifestação do magistrado teve posterior repercussão no trabalho do cartório. 

Em sessão seguinte, duas semanas depois, o juiz titular novamente conversava com sua 

assessora, sobre a resposta que a escrivã dera ao seu despacho. A cartorária escreveu, em 

documento que foi inserido no processo, que: “a certificante certifica e agradece a crítica 

construtiva”. O juiz então, em tom raivoso, disse: “Ela está debochando de mim! Ela 

arranjou um inimigo!”. 

Em seguida, o magistrado explicitou que realizava a busca por outro funcionário 

para substituir a escrivã. Durante essa mesma sessão de audiências, ligou para a 

corregedoria e disse para seu interlocutor, do outro lado da linha “quem é aquele 

sargentão que você tinha para me indicar para ser chefe do cartório?”. Ato contínuo, 

passou a explicar aos presentes que “sua vara” anterior havia recebido certificação “ISO”. 

ISO é a sigla de International Organization for Standardization, ou Organização 

Internacional para Padronização, em português. Trata-se de uma entidade de 

padronização e normatização que foi criada em Genebra, na Suíça, em 1947. Alguns 

cartórios do poder judiciário têm implementado práticas para atender a padrões de 

qualidade e, com isso, recebem o certificado ISO. 

O magistrado, visivelmente irritado, destacava a qualidade do cartório que geria 

anteriormente, com base no argumento da atribuição do “ISO”. Dizia que esses cartórios 

eram muito “organizados”. Em diálogo com o promotor, afirmava “Você já trabalhou nas 

Varas ISO? Certificadas? A incompetência e a negligência me irritam, porque eles estão 

recebendo um salário para isso, quando eu cheguei aqui e mostrei meus resultados para a 

mulher do ISO [referindo-se à sua Vara em Bangu] ela disse que eu tenho muito o que 

ensinar [aos funcionários do cartório]”. 

Em seguida, comparava o seu volume de trabalho anterior com a dimensão do 

atual. Dizia que aquele era muito maior que o do Júri e que, mesmo assim, o antigo 

cartório era muito mais organizado: “Minha vara em Bangu tinha cinquenta [petições] 

iniciais90 por mês e não era assim. E o crime de júri, ele anda mais lento. Se eu geria uma 

vara com três mil e encontro mil, tem que funcionar. Hoje o acervo da minha vara tem 

                                                
90 “Inicial” é a categoria nativa para a denúncia, que é a “peça inicial” do processo penal. Com isso Antônio 
comparava a quantidade de processos que geria na sua antiga vara. Demonstrava assim que a quantidade 
de processos do Júri é muito menor do que aqueles dos cartórios criminais comuns.  
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1/20 avos do que existe lá na [Vara da] Infância, e isso que o procedimento da infância é 

histérico. Não tem cabimento ser desorganizado assim”. Depois de realizar algumas 

outras audiências mais, encerrou o assunto do cartório dizendo que: “em guerra avisada 

só morre o cego e o otário. Cego eu não sou, otário não posso ser!”.  

Estabelecia-se assim uma nova exigência de “qualidade” por parte do então recém 

nomeado titular do júri. O cartório, embora seja gerido pelo escrivão, que ocupa o cargo 

máximo do local, está vinculado ao juiz, que tem poder de decidir sobre os servidores que 

lá atuarão, a ele subordinados. Antônio passou então a entrevistar candidatos a chefes do 

lugar. Não tardou para que a Vara ganhasse um novo corpo de funcionários. Depois do 

processo seletivo, permitido somente entre o quadro permanente de funcionários do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele reformulou toda a estrutura e manteve apenas 

poucos servidores que lá trabalhavam anteriormente.  

 Com a mudança dos funcionários do cartório, tentei empreender novas idas ao 

local, dessa vez por intermédio de Luiza, a assessora de Antônio. Fui melhor recebida, 

embora a servidora que havia me tratado mal, conforme mencionei no capítulo 1, 

continuasse lá trabalhando. Nessas outras vezes, eu pedia para olhar os processos que 

seriam julgados nos próximos dias, os folheava e analisava seu conteúdo. Com os agentes 

não conversava muito. Na festa de final de ano, a demarcação entre eles e o demais 

servidores era bastante clara. Os agentes do cartório ficavam separados dos demais, 

conversando em grupos isolados e não circulavam entre os assessores dos defensores, da 

promotoria ou do magistrado.  

 Não só nas práticas, mas também a linguagem processual, apresenta essas pessoas 

como “auxiliares da justiça”. É assim que estão classificados no texto do Código de 

Processo Civil91. Na prática, no entanto, sem esses “auxiliares” o processo não acontece. 

Pois todos os atos, que não são poucos, dependem de sua atuação e processamento para 

que tenham validade no mundo do direito. Os “auxiliares” “citam” e “intimam” as partes, 

ou seja, dão conhecimento dos atos processuais à vítima e ao acusado. Além disso, 

chamam as testemunhas para depor. Sem os despachos e a produção de documentos feita 

por eles, não haveria processos nem audiências. Contudo, embora fundamentais ao 

funcionamento do direito, seu lugar na hierarquia é abaixo da família judicial, na mesma 

                                                
91 O artigo que prevê sua existência jurídica é o 149 do CPC que diz “são auxiliares da Justiça, além de 
outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de 
secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, 
o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias”. 
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qualidade de servidores.  

As copeiras e os policiais militares 

Considero importante frisar, ainda, que não são apenas os funcionários do cartório 

que servem aos agentes. A copeira, o policial militar e os seguranças patrimoniais também 

têm essa função. As funções desempenhadas por esses homens e mulheres não fazem 

parte do procedimento judicial em si, mas eles trabalham para dar suporte aos 

magistrados, promotores e defensores que o protagonizam. E essas pessoas ocupam 

lugares ambíguos em relação a família judicial. Nas falas de abertura dos julgamentos 

são saudados pela acusação e pela defesa como essenciais, de extrema importância para 

o bom andamento dos trabalhos. Assim, grande parte das funções desempenhadas por 

eles, fazem parte dos trabalhos não visíveis (Marins, 2016) que também citei no capítulo 

anterior e eles não integram o quadro das profissões jurídicas. 

Robson era o policial militar que fazia a segurança do plenário durante a 

realização dos atos judiciais. Ele, assim como a maior parte dos policiais militares que 

atuam no TJRJ era vinculado ao 5o BPM, e foi designado como “adido” para lá atuar. 

Como outros policiais, que são retirados do policiamento ostensivo e empregados em 

setores e órgãos que, segundo os próprios PMs “pouco ou nada tem a ver com trabalho 

de Polícia Ostensiva” (Dias da Silva, 2017). Ou seja, trata-se do desempenho de outras 

funções, cuja nomeação para as exercer se dá na forma de privilégio, a partir das relações 

pessoais que estabelecem com os seus comandantes.  

No plenário do júri, no entanto, as funções exercidas por Robson não são 

consideradas “paradas de polícia”92 (Barreto, 2017). São atribuições como o controle do 

ingresso no plenário, auxilio ao juiz quando pede que documentos do processo sejam 

exibidos às testemunhas e réus, entrega de outros materiais ao magistrado, pedir que 

façam silêncio na plateia, fiscalizar o comportamento dos presentes, bem como organizar 

a apresentação dos presos, da carceragem geral para o plenário. Inclusive, caso alguma 

situação de maior periculosidade ocorra, o juiz deve pressionar um botão, localizado 

abaixo de sua mesa, para demandar que outros agentes de segurança venham em apoio 

                                                
92 Pesquisas desenvolvidas por policiais militares no âmbito do Bacharelado de Segurança Pública, onde 
leciono como professora substituta, tem enriquecido os registros e reflexões sobre as funções 
desempenhadas por eles e as grades classificatórias que utilizam para ler o mundo. Nesse sentido, Dias da 
Silva (2017) recentemente demonstrou que as funções que alguns soldados ocupam em órgãos e outras 
instituições, cedidos por seus comandantes, se afiguram como privilégios. Além dele, Barreto (2017), sob 
minha orientação, escreveu sobre as atividades que são consideradas “parada de polícia” e aquelas que não 
o são.  
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ao policial. Desse modo, sua função é menos de segurança e mais de auxílio direto ao 

magistrado. 

Robson era negro, tinha em torno de 35 anos, morava na Zona Norte da cidade e 

usava o trem para chegar até o Foro Central. Muitas conversas tivemos sobre a sua 

percepção dos crimes, dos julgamentos, dos acusados e dos demais agentes. Ele abria a 

porta para mim, sorrindo e dizendo “vem, você já é de casa!”. Gostava de falar das 

“provas” quando envolviam a avaliação das armas e munições usadas nos crimes e as 

pericias realizadas sobre esses armamentos. Frases como “tiro de 22 não mata, esse 

advogado está mentindo” ou “se fosse esse monte de tiro, o cara estava era morto” eram 

algumas das suas observações. Ele também emitia sua avaliação sobre os desfechos dos 

casos, quase sempre acertando os resultados.  

As copeiras também eram duas mulheres negras: Vanda e Neide. Vanda deveria 

ter em torno dos seus sessenta anos, enquanto Neide parecia ter cinquenta. Elas se 

revezavam na prestação dos serviços durante a realização das sessões, pois era necessário 

que pelo menos uma estivesse presente para preparar a alimentação dos jurados e servir 

café e água para todos os presentes. Assim, ambas se revezavam nessa função. Preparar 

o café também era uma das tarefas precípuas dessas duas mulheres, além de controlar o 

acesso à cozinha.  

Uma e outra moravam na Zona Norte da cidade, assim como Robson, e vinham 

para o centro de trem. Nenhuma delas era funcionária do Tribunal de Justiça, mas sim de 

empresas terceirizadas, que prestam serviços ao Poder Judiciário Fluminense. 

Comentavam comigo sobre a precariedade dos seus trabalhos, quando comparados a 

estabilidade dos servidores do Tribunal.  

 

As diferentes formas de ser “família”  

Neste trabalho, o termo família é acionado de duas maneiras. Na primeira, como 

um valor moral que delineia decisões e informa as práticas dos agentes do poder 

judiciário, quando analisam os casos. Nesse sentido, trata-se da “família consanguínea” 

dos acusados e das vítimas. O réu “ter família” é um elemento sopesado ao darem 

tratamento aos casos. No entanto, quando se referem uns aos outros como “família”, trata-

se do seu sentido cultural, isto é, associado a um parentesco simbólico. 

Tanto família quanto parentesco são categorias muito caras à antropologia. O 

segundo é considerado um dos tópicos fundadores da disciplina, pois já nos primeiros 

estudos antropológicos foi tido como a principal instituição das sociedades primitivas. 
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Desse modo ele foi (e ainda é) foco do trabalho de diversos etnógrafos que procuravam 

o identificar, descrever e sistematizar93. 

No que concerne às relações estabelecidas entre os agentes que são tratados nessa 

pesquisa, eles se referem uns aos outros como uma “família”. Mas, ao longo do trabalho, 

não encontrei laços de consanguinidade entre eles94. Acredito que isso se deva 

especialmente ao fato de ter acompanhado as práticas judiciais no “primeiro grau” de 

jurisdição. Isso porque, nessa instância inferior, a esmagadora maioria dos cargos só pode 

ser ocupada mediante concurso público, o que tornou as nomeações cruzadas95 de 

familiares inexistentes ou pouco recorrentes. Não é possível que juízes de primeiro grau 

nomeiem como servidores pessoas que não passaram por certames oficiais evitando, ao 

menos nesse âmbito, a nomeação de parentes. Assim, ainda que os magistrados possam 

escolher seus assessores, eles só podem fazê-lo dentro do quadro permanente de 

funcionários concursados que são a eles disponibilizados.  

Foi por isso que Antônio, o novo juiz titular do Júri, precisou fazer uma seleção 

para preencher o cargo de chefe do cartório, depois de desligar a funcionária cujo trabalho 

não lhe agradava. Ele selecionou, dentre os servidores do quadro permanente do Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro, alguém que considerasse apto a dar conta do “seu cartório” 

                                                
93 Dentre os antropólogos clássicos, Morgan (1871) definia o parentesco como a unidade fundamental da 
família humana sustentando que, em todas as partes “termos de parentesco são utilizados, se coloca um 
sistema e se conhece alguma forma de família”. No modelo proposto por Morgan, a família conjugal 
aparece como a unidade básica que encerra as relações de consanguinidade. Essa representação tem como 
referência central o elemento básico de filiação. Trata-se do aspecto natural da família, que afasta a aliança, 
a escolha e a troca. Foi Levi-Strauss (1976) que, posteriormente, ao retomar o conceito de Morgan, 
incorpora e enfatiza o componente da aliança no conceito de família, marcando o seu elemento cultural. O 
autor, a partir da ideia do tabu do incesto, mostra o limiar entre natureza e cultura e assim demonstra que a 
família não é apenas um fenômeno biológico, mas uma construção social. Pois, se por um lado a reprodução 
sexual revela o caráter natural da família, que permite a multiplicação da espécie humana, por outro o tabu 
do incesto abre as famílias para a troca, entre grupos, em razão da interdição – cultural – do casamento 
entre parentes (Levi-Strauss, 1976). É na dualidade dessa regra, na existência de um não que 
automaticamente implica em um sim, que a proibição de casar com o irmão, ou com outro parente, define 
simultaneamente a obrigação de trocar mulheres que irão casar com outros homens. A troca é recíproca. E 
é essa troca que demonstra o caráter artificial da noção de família (Sarti, 2005). Assim, todo o parentesco 
é uma construção, seja pela linguagem da consanguinidade, seja por outras linguagens, como a do 
compadrio ou, por exemplo, a própria linguagem do júri, que é acionada como ideologia. 
94 O trabalho da antropóloga argentina Maria José Sarrabayrouse (1998, p. 48) analisa a família judicial 
tanto no seu sentido consanguíneo quanto cultural, de uma teia de relações construída no âmbito da Justiça 
Federal Argentina. A autora, ao longo do trabalho de campo, identificou um “mundo de relações sociais 
em que as categorias de parentesco, reciprocidade, ritual, honra, tradição e status, se mostraram ferramentas 
úteis para estudo e discussão desse fenômeno” (Sarrabayrouse, 1998, p. 7). A ideia de família judicial para 
ela surge nessas duas dimensões diferentes. A primeira, dos laços consanguíneos, uma vez que, através das 
entrevistas que realizou, identificou a existência de relações de parentesco entre os agentes do judiciário 
argentino: são filhos, netos, primos, sobrinhos, tios. A segunda dimensão, metafórica, é aquela com qual 
dialogo. 
95 Nomeações cruzadas são referentes aos parentes de colegas. Se, por exemplo, o desembargador João 
nomeia o filho do Desembargador José para atuar como seu assessor, em seguida José nomeia o sobrinho 
se João para trabalhar como secretário em seu gabinete. 
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ou do cartório da “sua vara”.  

Contudo, os Desembargadores, no “segundo grau”, diferentemente dos 

magistrados de “primeiro grau”, podem determinar o preenchimento de certas vagas 

mediante indicação, são os chamados “cargos de confiança”. No Tribunal do Júri, que 

pertence ao primeiro grau, não identifiquei, a partir da relação com meus interlocutores, 

esse tipo de conexão familiar consanguínea. Assim, para além das proibições legais e 

abstratas, foi o material empírico, que remeteu para esses dois usos do termo família. No 

que concerne às famílias dos acusados e vítimas, é a presença da família consanguínea. 

No que toca à “família judicial”, trata-se do seu sentido metafórico e cultural. 

As famílias dos outros: o valor moral 

Apontei anteriormente, a relação entre a família judicial e a presença da família 

consanguínea dos acusados e vítimas, quando abordei a maneira como os agentes se 

relacionam com a plateia. A presença da família se trata, pois, de um valor moral, isto é, 

um elemento balizador, acionado pelos agentes, para produzir avaliações sobre as vítimas 

e réus envolvidos no processo.  

E essa categoria era reiteradamente utilizada para os qualificar, não apenas na 

sessão de julgamento, mas também nos atendimentos que porventura fizessem. Enquanto 

acompanhei o trabalho da defensoria, além do caso do pai, que mencionei acima, também 

ocorreram outros episódios que me levaram a pensar na importância de ter ou não ter 

“família”, ou na “família” como um valor. Certa tarde falávamos de um caso cujo 

julgamento havia sido adiado, pois a defesa pediu a instauração de um incidente de 

insanidade mental do acusado96.  

Tal episódio se deu antes de uma sessão de julgamento, em julho de 2015. 

Estávamos os agentes e eu no plenário, aguardando o início dos atos judiciais. Promotora 

e defensor conversavam sobre o caso, que era classificado por eles como um fato 

“horroroso”. Tratava-se de um jovem que, conforme dizia a versão policial, supostamente 

sob o efeito de drogas, havia matado o próprio filho recém-nascido com um pedaço de 

telha, cravado no pescoço do bebê. Antes do julgamento, o defensor foi até a carceragem 

                                                
96 O “incidente de insanidade mental” está previsto no artigo 149 e seguintes do CPP. Trata-se de um 
procedimento que pretende verificar a “integridade mental do acusado”, como define a lei. Pode ser 
ordenado pelo juiz, sem consultar as partes, ou demandado por elas, tanto pela acusação quanto pela defesa. 
Quando instaurado, corre em separado e “suspende” o julgamento do processo principal. Significa que o 
processo de homicídio fica parado até que seja elaborado laudo, declarando se o réu era “responsável” ou 
“irresponsável ao tempo da infração”. E os sistemas prisional e criminal têm o prazo de 45 dias para fazer 
os exames que darão base a elaboração do laudo, em razão do que prevê o artigo 150 do CPP.  
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e convidou-me para que eu o acompanhasse. Chegando lá, ele conversou com o homem 

e disse-lhe que estava pensando em pedir a instauração do incidente.  

O acusado ficou calado a maior parte do tempo que estivemos em sua presença. 

Cabisbaixo, extremamente magro, o homem vestia camiseta branca puída e perfurada, 

bermuda jeans surrada e calçava um par de chinelos havaianas brancas. Nilo era o 

defensor que faria o julgamento de modo que, como costumava fazer, pediu que ele fosse 

retirado da cela para que pudesse conversar conosco na sala de espera da carceragem. O 

acusado o ouviu falar sobre o processo. Em seguida o defensor perguntou se era usuário 

de drogas. O réu abaixou a cabeça e respondeu em tom quase inaudível que sim. Nilo, 

explicou que pediria a instauração do incidente e perguntou ao acusado o que ele, réu, 

queria. O homem disse que Nilo saberia o que seria melhor para ele, assujeitando-se, 

desse modo, à decisão do defensor. Com isso nos despedimos do réu. Nilo estava 

visivelmente consternado com a situação que se colocava diante dele.  

Voltamos ao plenário e a promotora provocou o defensor, pedindo para adiar o 

julgamento, ao requerer a instauração do incidente. Cristina lhe disse “a gente está falando 

do que ele precisa, ele é doente mental, um cara que faz uma coisa dessas”. Nilo, ainda 

pesaroso, respondeu instantaneamente em tom muito calmo “doutora, eu gosto de pensar 

que eu não sou pai dele. Mas, nesse caso, vou fazer o que acho melhor”. Seguindo o que 

acusado lhe disse, optou por fazer o pedido de suspensão do processo principal e 

realização da perícia. A promotora concordou e a juíza deferiu a instauração do incidente.  

Encerradas as formalidades, Nilo e eu fomos até a Sede da Defensoria. Lá, o 

defensor iniciou um diálogo e contou aos estagiários e Paulo, o assessor, já mencionado 

nesse trabalho, o que havia ocorrido no dia. Explicitou a sua percepção de que aquele 

acusado de fato estava “perdido” pois tinha problemas mentais, em razão de tudo que 

havia visto e ouvido horas antes, bem como diante do fato “horroroso” do qual era 

acusado. Paulo ratificou a impressão de Nilo pois, segundo disse, “ninguém nunca veio 

procurar por ele na defensoria. A maioria [dos réus] tem mãe e mulher, que vêm e que 

ligam para a gente e, quando tem pai, o pai vem para poupar a mãe. No caso dele não, 

nunca ninguém veio”.  

Assim, não só a existência, mas também e talvez especialmente, a presença da 

família é um elemento utilizado para avaliar e valorar os acusados moralmente. Nesse 

caso o acusado violara o valor “família” duas vezes. Uma porque havia matado o próprio 

filho e também porque a família não o procurava, fortalecendo a representação negativa 

sobre ele. Avaliavam o réu, tendo como parâmetro o modelo de família considerado como 
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legítimo (Eilbaum, 2011). Tratava-se, na visão deles, de um “monstro”, como são 

classificados os acusados que cometem crimes considerados “horrorosos”. Eles recebem 

tratamento diferenciado em razão da maneira como os delitos que cometeram impactam 

os agentes. O incidente de sanidade mental caía, afinal, adequadamente para esse sujeito97. 

A presença da “família” funciona com um balizador para as decisões dos agentes, como 

sensibilidades morais (Eilbaum, 2012) que se constroem nos casos específicos, isto é, 

como moralidades que orientam o processo e os andamentos que os atores lhe dão.  

Ainda, para demonstrar como a “família” produz as sensibilidades morais na 

administração dos casos trago um processo se afigurou como emblemático porque foi 

motivo de “briga” simulada, em razão da convergência moral que causou nos agentes. 

Foi por envolver uma conflito de “família” que a briga teve lugar. Tratava-se de uma 

morte por envenenamento. O filho adicionou chumbinho a comida do pai e também às 

gelatinas que estavam no congelador e que eventualmente poderiam ser comidas pelos 

seus sobrinhos. Foi indiciado por um homicídio consumado e mais seis tentativas. As 

crianças, no entanto, não comeram nenhum dos alimentos, ao contrário do “pai” que 

acabou morrendo depois de ser levado para o hospital. Na polícia o réu confessou o crime.  

A defensora que fazia o júri no dia, era “substituta” e concordava com o promotor 

quanto à condenação do acusado, afinal “ele matou o próprio pai”. Ela, de modo a cumprir 

seu papel institucional fez a defesa, porém “sem carga”. O réu acabou condenado a 23 

anos de prisão e esse júri foi bastante longo, em razão da “briga” que se simulava ali. A 

“briga” teve lugar justamente porque não havia nenhuma possibilidade do MP pedir a 

absolvição ou desclassificação do crime, não havia o que acordar. O promotor dizia, sobre 

a confissão na polícia: “ele estava narrando a morte do pai, o pai que deu a vida a ele, e 

parecia que ele estava narrando um jogo de futebol (...) ele é um egoísta!”.  

Não vou me aprofundar nas “brigas”, na “carga” e na convergência moral que são 

os eixos do próximo capítulo. Mas trouxe esse caso aqui, porque explicita a sensibilidade 

moral acionada no caso. Os agentes não toleram processos como esse, em que o acusado 

não é um “bandido” e mata o próprio pai (ou filho, ou irmãos). Trata-se de um “fato 

horroroso”, com requintes de crueldade, ou seja, não cabe lutar e fazer “carga” pela 

                                                
97 Esse acionamento de moralidades e o consequente reflexo nas práticas dos agentes é semelhante ao que 
mostrou Medeiros (2014) em sua pesquisa sobre o IML. O morto considerado “monstro” recebeu 
tratamento díspar, quando comparado aos demais, no que concerne ao tempo de processamento do corpo. 
O monstro esperou mais tempo que os outros cadáveres pela necropsia, na câmara frigorífica. Não à toa, 
ele também não tinha “família”, ou não uma que reivindicasse seu corpo, pois ninguém foi “reclamar” seu 
cadáver. E assim acabou sendo enterrado como “não reclamado”, ainda que fosse identificado. É a “cova 
rasa” destino de quem não tem família. 
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absolvição do acusado. No entanto, o julgamento como forma precisa ser cumprido para 

a posterior extinção do processo.   

“Nós somos uma família”: a família judicial 

Mas não era apenas como valor moral acionado para analisar os casos, em relação 

às famílias de réus e vítimas, que surgia a categoria “família”. Notei que os juízes, os 

promotores e os defensores públicos utilizavam o termo recorrentemente para se 

referirem uns aos outros durante os seus discursos formais. Percebi seu uso já na primeira 

sessão de julgamento que assisti. Era o primeiro dia útil de julho de 2014, a primeira 

sessão plenária, aquela que abria os trabalhos do mês. Em razão disso, contava com a 

presença de um novo corpo de jurados convocados. O juiz, ao fazer a sua fala inicial, de 

abertura da sessão, afirmou que “aqui dentro vivemos numa espécie de família, embora 

desempenhemos funções antagônicas” e “os senhores [jurados] verão que, mesmo 

discutindo em plenário, depois não temos rancor. Isso nos fortalece enquanto 

profissionais”. Com essa argumentação, Marcos reforçava a pessoalidade das relações 

estabelecidas entre ele, acusação e defensores no júri e colocava os jurados fora da família 

judicial. 

No contexto interno, quando os agentes usavam esse termo, faziam alusão à “boa 

relação” que tinham entre eles. Diziam que, mesmo “brigando” durante as sustentações 

orais, eram “como uma família”, razão pela qual não guardavam rancor e mantinham uma 

relação cordial, mesmo havendo teses acusatórias e defensivas distintas. Assim, no 

Tribunal do Júri o que forma a família judicial não são laços consanguíneos, mas a relação 

diária que estabelecem entre eles e, além disso, sua vinculação enquanto agentes do 

Estado. 

Marcos, além do que descrevi anteriormente, também afirmava, quando se referia 

ao trabalho judicial que: “temos aqui o princípio da institucionalização, nós não 

pessoalizamos, nós institucionalizamos. Então podemos aqui violar a lei, porque 

institucionalizamos, não pessoalizamos. Somos amigos, somos uma família”. Violar a lei, 

nesse caso, referia-se às relações de proximidade mantidas entre acusação e defesa. A sua 

existência representaria uma violação ao “princípio do contraditório98” que “vige” no 

                                                
98 O “princípio do contraditório” é uma “garantia constitucional” prevista no art. 5o da CF/88. O inciso LVI 
diz que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o 
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. A “doutrina” do direito interpreta 
essa “garantia” como o dever de assegurar aos litigantes, acusação e defesa, o mesmo poder dentro do 
processo. Dando às duas partes, igualmente, acesso a tudo que acontece no caso e, também, o mesmo tempo 
de “fala”, seja em relação às manifestações escritas, seja quanto às orais. E assim permitindo que 
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processo penal brasileiro. A representação no campo é de que a proximidade pessoal 

levada para o “plano institucional” representaria um desrespeito a este princípio (Lupetti 

Baptista, 2012, p. 227) 

O magistrado, ao produzir aquelas afirmações, primeiro explicitava e reforçava o 

vínculo entre os agentes e suas respectivas instituições estatais. Segundo, evidenciava que 

o fato de manterem estreitas relações pessoais não se configurava como uma violação à 

lei, pois essa aproximação não se daria no plano “institucional”, mas somente no 

“pessoal”. Assim, sua metáfora remete para a existência de dois planos: o plano das leis, 

aquele que é formal, próprio das relações institucionais e o plano pessoal, ou seja, das 

relações pessoais. Dicotomia esta que já foi muito bem explicitada por Roberto da Matta 

(1979). 

A separação feita pelo magistrado em seu discurso, entre “pessoalizar” e 

“institucionalizar”, corresponde à separação entre casa e rua no contexto brasileiro (Da 

Matta, 1991 [1987]). Esses dois espaços obedecem à duas éticas distintas, que atrelam os 

comportamentos esperados dos agentes também a duas esferas díspares de significação. 

A casa é, por excelência, o lugar das pessoas, um espaço para abrigar os iguais. O espaço 

onde é possível “estar em casa”, “sentir-se em casa”. Já a rua é representada como 

perigosa, por ser o espaço do indivíduo, “onde é impossível definir alguém socialmente 

por meio de sua relação com alguma coisa, seja ela pessoa, instituição ou atividade” (Da 

Matta, 1991 [1987], p. 33).  

No espaço público, a seu turno, no “plano institucional”, deveriam viger as leis e 

as regras impessoais. Segundo Da Matta, durante os rituais que acontecem nesses 

espaços, os sistemas de valores que operam na sociedade ou em parte dela são afirmados. 

Isso porque eles servem como um locus de transmissão de mensagens de um grupo para 

a coletividade. O espaço público é onde se estabelece o “encontro entre alguém que 

interpreta (ou inventa) uma mensagem e a multidão, que a recebe e cristaliza em um 

drama”. Por esse motivo essas zonas assumem também uma temporalidade diferenciada 

(Da Matta, 1991 [1987]).  

À essa separação entre os planos, corresponde uma outra, sobre os sujeitos que 

ocupam cada um deles. Enquanto no plano institucional encontram-se os indivíduos, no 

plano pessoal, em casa, figuram as pessoas (Da Matta 1979). Ao afirmar que se 

relacionam no segundo nível, o magistrado separa as pessoas dos indivíduos. Aqueles que 

                                                
argumentem juridicamente de parte a parte, uma “contra” a outra. Portanto, o “princípio do contraditório” 
pressupõe que as partes são antagônicas e, por isso, estão em lados opostos. 
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compõem a família judicial são pessoas, estão unidos por laços de sociabilidade e 

convivência diária, no domínio das relações pessoais, estão entre iguais. Em contraste, 

quando desempenham suas funções institucionais, assumem o lugar de indivíduos e 

passam para o domínio do impessoal, marcado pelo uso das leis e dos regulamentos 

gerais.  

Desse modo o Júri, me parece, se afigura como um lugar híbrido, pois abriga ora 

a representação de casa e ora a de rua, a depender do papel que os agentes estejam 

desempenhando. À semelhança do que explicitou Kant de Lima (1999) no que concerne 

à apropriação particularizada do espaço público pelos agentes do Estado. E, justamente 

por isso, são eles que escolhem qual a lógica de funcionamento deve viger, em cada 

circunstância. O paradoxo fica evidente quando juiz, acusação e defesa frisam, durante 

os seus discursos públicos, realizados através das “sustentações orais”, a importância das 

relações pessoais e dos laços afetivos que os unem, inclusive em contraposição à relação 

institucional que, supostamente, deveria ser a única atrelada ao espaço público. 

Assim, o júri é ao mesmo tempo casa e rua para a família judicial. Esses sujeitos, 

que se aproximam inicialmente em razão dos laços institucionais, pois ali chegam para 

desempenhar funções profissionais, são designados pelas instituições estatais às quais 

estão vinculados. Depois, passam a conviver de maneira próxima e os laços pessoais 

ficam mais fortes.  

Inclusive, por vezes as relações pessoais antecedem às profissionais, como era o 

caso de Pablo, filho de um desembargador e de Daniel e Isaura. O primeiro era conhecido 

por todos em razão de seu pai. Os outros dois já eram amigos, pois haviam trabalhado 

juntos, como docentes, em uma faculdade de direito privada e em cursos preparatórios 

para concursos. Outras vezes, as relações pessoais surgem a partir do convívio diário, 

cuja proximidade relacional permite transmutar as relações para esse outro plano. Passam 

a ter, portanto, uma personalidade distinta da rua, o que os afasta dela, pois são 

conhecidos e estão em casa. No entanto, quando discursam publicamente e travam 

embates jurídicos, reivindicam não a sua identidade “pessoal”, mas a “institucional”, e 

assim dão a esse espaço ares de público durante a realização dos rituais judiciários. A 

“briga” é o papel institucional e, nesse sentido, não se confunde com o pessoal, e é essa 

separação que fazem os agentes entre o que é institucional e o que é pessoal que permite 

que eles “briguem”, mas, ao final do julgamento, saiam mantendo intactos os laços 

pessoais. O ritual é o papel que é preciso cumprir.  

No Júri, então, os agentes do estado operam por meio de “malhas” de relações e 
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aplicam-se critérios diferentes, conforme a existência dessas “malhas” entre as pessoas 

(Kant de Lima, 1995, p. 2). Nesse sentido, os laços estabelecidos entre os agentes têm um 

peso fundamental na maneira como desempenham as suas funções diariamente. O 

conceito de malha99, adotado por Kant de Lima para explicar a forma como a lei é aplicada 

de modo particularizado pelas instituições policiais e judiciais brasileiras, é fundamental 

para compreender como esses agentes se relacionam no âmbito do Tribunal.  

Assim, o sentido metafórico do termo família no trabalho de Sarrabayrouse (1998) 

remete para as associações e trocas de favores entre os grupos e as pessoas morais 

(Mauss, 2003 [1950]). É a prestação de favores que cria obrigações e lealdades e gera o 

parentesco simbólico entre os agentes. No caso do Júri, a demanda de dar conta dos 

processos, fazê-los andar de maneira célere e eficaz, faz com que firmem alianças e se 

apoiem mutuamente. As dívidas e os favores prestados referem-se ao andamento dos 

julgamentos e às durações das sessões. Esse andamento, mais ou menos rápido, passa por 

acordos, concessões, negociações e trocas. No capítulo quarto, tratarei dos acordos, 

especificamente, que também podem ser pensados como trocas de favores. No entanto, 

não são apenas eles que surgem ao longo da convivência dos agentes no sentido de 

descomplexificar as rotinas burocráticas.  

Antes e durante as audiências e sessões de julgamento diversas (e grandes e 

pequenas) negociações podem ocorrer. Dentre os elementos frequentemente 

transacionados estão, por exemplo, a duração das falas e os “apartes”. Esses “ritos” 

afetam o tempo dos julgamentos, de modo que acusação e defesa reiteradamente os 

negociam100, como vir ou não vir à “réplica”. Assim, o promotor pode fazer a “gentileza” 

de não exercer o “direito” a ele garantido por lei para reduzir o tempo da sessão. A 

acusação pode, inclusive, pedir para fazer um “aparte” para “evitar a réplica”. Durante 

uma sessão, Isaura escutava Daniel fazer sua argumentação defensiva. Falava ele sobre a 

                                                
99 Malha, diferentemente das redes, conecta os sujeitos em razão da pessoalidade. Pelo fato de se 
conhecerem, vão se conectando por relações pessoais. A rede, em oposição, conecta a todos de maneira 
igualitária, pois é a própria ideia de igualdade que a alimenta. Ao contrário da malha, própria de uma 
sociedade hierarquizada (Kant de Lima, 1995). 
100 O art. 477 do CPP determina que acusação e defesa têm uma hora e meia para produzir suas exposições 
orais. Depois disso, o promotor decide se vem à “réplica”, isto é, se volta para falar por mais uma hora. 
Caso o faça, o defensor ganha o direito de “tréplica” para falar também por mais uma hora. Diz seu texto 
que: “O tempo destinado à acusação e à defesa será de uma hora e meia para cada, e de uma hora para a 
réplica e outro tanto para a tréplica.§ 1o Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão 
entre si a distribuição do tempo, que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz presidente, de forma a não 
exceder o determinado neste artigo. § 2o Havendo mais de 1 (um) acusado, o tempo para a acusação e a 
defesa será acrescido de 1 (uma) hora e elevado ao dobro o da réplica e da tréplica, observado o disposto 
no § 1o deste artigo”. 
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conduta do acusado no dia do fato quando a promotora pediu ao magistrado para intervir 

em um “aparte”.  

O magistrado concordou com seu pedido, momento em que ela disse ao defensor: 

“me desculpe informar isso na sua fala, quero dizer que tem confissão101 nos autos” e 

então leu a “confissão”. E Isaura continuou: “Assim evitamos que eu venha em réplica e 

o senhor em tréplica. Eu esqueci, desculpe, mas para sairmos daqui em uma hora, eu acho 

que vale a pena”. Daniel, que concedeu o “aparte”102 respondeu, antes de continuar a sua 

fala: “você nunca esquece, a senhora guarda para usar depois”. E seguiu fazendo sua 

sustentação. Por “lealdade” ao que haviam combinado, a promotora não veio em 

“réplica”.  

Existe, portanto, uma “ética do aparte”. Não à toa, Valentim, o defensor público 

mais antigo que conheci no campo, enquanto fazia uma sustentação oral na função de 

advogado, explicitou essa “ética” à Cristina, sua adversária no dia. No tempo que expunha 

sua tese defensiva, depois que a promotora já havia falado, Cristina tentou aparteá-lo. Ele, 

incomodado, observou: “não aparteio para você não me apartear, o grande Evandro Lins 

e Silva dizia isso”.  

Ou seja, se o adversário não aparteou é deselegante que o seguinte o faça. Trata-se 

de uma regra de etiqueta vigente no Júri. Mas, caso a outra parte seja um estranho no 

ambiente, como é o caso dos advogados que em sua maioria não domina ou não se 

subordina à tais regras e, por isso mesmo, são considerados muitas vezes inoportunos. 

Fazer parte da família judicial, pois, é dominar tais preceitos. Valentim, como disse, era 

também defensor público e havia atuado no Júri como tal. Posição que ele reivindicava, 

mesmo quando recebia seus honorários, ou seja, quando atuava na função de advogado 

privado. Até mesmo nessas circunstâncias dizia ser também parte daquele grupo social, 

ao pleitear sua identidade de defensor público, simbolizada no uso da faixa verde, que ele 

                                                
101 A “confissão” é um elemento muito importante no processo penal inquisitorial, tal como funciona o 
processo penal brasileiro, por isso a sua “presença” nos autos pode mudar significativamente as teses 
defensivas e acusatórias. Por ser atenuante de pena também serve como elemento para as negociações entre 
os agentes.  
102 O artigo 497 do CPP define as atribuições do magistrado durante a realização da sessão de julgamento. 
Dentre elas está listada no inciso XII: “regulamentar, durante os debates, a intervenção de uma das partes, 
quando a outra estiver com a palavra, podendo conceder até 3 (três) minutos para cada aparte requerido, 
que serão acrescidos ao tempo desta última”. O “aparte”, portanto, é uma categoria nativa que se refere a 
esta interrupção na fala do adversário, durante os “debates”. Enquanto acusação ou defesa fazem a sua 
“sustentação oral” elas detêm o direito de fala. Esse tempo pode ser interrompido pela parte contrária. 
Quando a interrupção acontece, surge o “aparte”. A “doutrina” divide os apartes em dois tipos, o 
“consentido pelas partes” e os “autorizados pelo juiz”. O CPP foi modificado em 2008 e inseriu a limitação 
do “aparte” em três minutos, quando ele for concedido pelo juiz e não autorizado pelo adversário. 
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alegava não estar usando apenas por opção própria, como tratarei a diante. 

Assim, as “gentilezas” e “favores” vão se estabelecendo ao longo da convivência 

entre os atores. De modo que os laços de família a partir do parentesco simbólico vão 

ganhando sentido. E como demonstrei, não apenas nas práticas, mas nos discursos, já que 

os atores mencionam a expressão “família”. Surge então o parentesco como um relato 

como uma “ficção modelar que narra e constrói, mediante essa narrativa, uma 

determinada forma de se relacionar socialmente” (Sirimarco, 2013). O parentesco como 

ideologia, um princípio de relacionamento, a ideologia da família que não briga. Que 

coopera e se protege, cuidando do que os une: o trabalho judicial. 

À semelhança do que Mariana Sirimarco identificou como a família policial em sua 

pesquisa, a família judicial também se dá nessa fabricação do parentesco. A categoria 

família policial funciona como relato institucional, como narrativa, não para 

compreender o grupo e os indivíduos externamente, mas como modalidade para vivenciar 

e experimentar a vida na instituição.  

Ou seja, o uso da categoria família não surge para dizer que se pensem como tal, 

mas para afirmar que o são e que assim devem agir. Evocando dessa maneira “lógicas e 

sentidos passíveis de estruturar, de uma forma particular, a dinâmica institucional” 

(Sirimarco, 2013, p. 567). No caso do júri, como busquei demonstrar, também se desloca 

a lógica do relacionamento do âmbito profissional para o privado, fazendo com que os 

vínculos dentro do tribunal pareçam obrigadas por lealdades e aproximações, ao invés 

das formalidades previstas pela lei. Dizendo como as pessoas devem ali agir, atreladas à 

essa lógica. 

No trabalho sobre os policiais, a pesquisadora argentina demonstra que tal discurso 

encobre as arestas desiguais e hierárquicas dentro da instituição policial, ao remeter para 

uma “ficção idealizada da igualdade”. No caso do Tribunal do Júri, no entanto, essa ficção 

desiguala. E o faz, tanto em relação aos que estão fora da família, quanto aos que estão 

dentro, a depender da maneira como se comportem, como é o caso de Nilo que, não deixa 

de ser da família, mas que incomoda pois não se comporta como tal. Enquanto Sirimarco 

demonstra que assim se matiza a hierarquia interna na polícia, no Tribunal, se por um 

lado se matiza a hierarquia entre o juiz e os promotores e defensores, permitindo que 

sejam “amigos” mesmo que “briguem”, por outro a reforça em relação aos advogados, 

aos agentes do cartório e aos assessores. Quem está fora da família judicial, recebe 

tratamento diferenciado. 

Ainda, não é que não haja conflitos internos nessa “família”, há. E eles são 
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explicitados, como disse, através da relação que os promotores, magistrados e demais 

defensores têm com Nilo. Ele é o “defensor problema” pois, dentre outras coisas, não 

fazia acordos e, portanto, não entrava no circuito das trocas (Mauss, 2003 [1950]). Os 

conflitos o envolvendo, demonstram o quanto a “família” também não é homogênea. 

Mesmo entre eles, portanto, alguns não se adéquam ao que é esperado, como os “filhos 

bastardos”. Sua identidade contrasta com a dos demais. Mas, face aos outros, para fora, 

Nilo não deixa de ser da família, embora “incomode” seus colegas. Não à toa, nos casos 

em que a defensoria atua no papel de assistente de acusação103, causa muito incômodo. 

Em dezembro de 2014, um julgamento demorou mais de duas horas para começar, 

mesmo com o número necessário de jurados presentes, justamente porque tinha como 

“assistente de acusação” a própria defensoria pública. Como os defensores que atuam 

nessa função, vinculados ao Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos – NUDEDH não 

chegavam, os titulares da Vara queriam fazer o julgamento sem a presença dos colegas. 

Os “defensores do núcleo”104 podem assumir casos na condição de assistentes, mas, ainda 

assim, nos discursos são tratados como agentes da “defensoria que fazem outro trabalho”. 

“São defensores que atuam como assistentes” conforme me explicou Daniel, quando 

conversávamos sobre a sessão que havia demorado a começar. “Mas eles não fazem falta, 

porque o MP faz bem o seu papel”. Diante do atraso dos colegas, Daniel ligou para a 

Defensora Coordenadora do Núcleo, que estava de licença médica e não o atendeu. Como 

não localizaram nenhum defensor que pudesse fazer o julgamento, Marcos decidiu fazê-

lo mesmo sem a presença desses agentes: “então vamos fazer o júri, silêncio, eles que, se 

quiserem, corram atrás”. E o júri foi feito. 

“Os advogados atrapalham”: a ausência de vinculação com o Estado 
Essa dicotomia entre estar “dentro” e “fora” da família é explicitada em relação à 

figura dos advogados. O advogado, sim, é por excelência, alguém de “fora”. Eles atuam 

no ritual, mas não fazem parte da família. Seu trabalho é visto como “chato”. “Os 

                                                
103 Trata-se de uma função normalmente exercida por advogado contratado pelo réu ou seus familiares. Está 
prevista no art. art. 268 do CPP que diz: “Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como 
assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, cônjuge, ascendente, 
descendente ou irmão”. O assistente apoia o Ministério Público e, nas sessões do júri, pode fazer sustentação 
oral, junto com o membro do MP, assim como fazer perguntas às testemunhas e interrogar o acusado. 
Quando há assistente as sessões demoram mais tempo e, normalmente, os promotores não gostam da 
presença deles, porque os consideram “desnecessários”. 
104 O NUDEDH “recebe casos que envolvem pessoas com especiais dificuldades de fazerem valer, na vida 
pratica, seus direitos humanos, previstos nas leis brasileiras e tratados internacionais” conforme define o 
material disponível no site da Defensoria, para divulgar o trabalho do Núcleo. Vide, para mais informações: 
<http://www.defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/53e678acd94342ad8bc30254fada79d8.pdf>. Acesso 
em: 17., nov., 2017. 
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advogados atrapalham” era uma frase que eu ouvia de maneira recorrente. Conversando 

informalmente com meus interlocutores, tanto os defensores, quanto os promotores e 

magistrados, costumavam ser incisivos: “os grandes tribunos não existem mais”. Diziam, 

portanto, que “antigamente havia mais advogados” e que “hoje os grandes júris são feitos 

pelos defensores”. Também comentavam sobre a “troca” entre promotores e defensores, 

reforçando que eles costumavam assistir uns aos júris dos outros, para “prestigiar” os 

colegas e que estavam “acostumados” com o trabalho. Há “uma convivência”, segundo 

todos eles, entre promotores e defensores. 

Essa “convivência” e essa “troca” de favores e de gentilezas, são elementos que 

fabricam o parentesco. Nesse sentido, como os advogados não frequentam o tribunal do 

júri diariamente, perdem o contato mais direto e intenso com os demais. Há, ainda, outro 

ponto que passei a perceber como fundamental nessa hierarquização entre os pertencentes 

ou não à família judicial. Trata-se da vinculação ao Estado e é aí que entra a razão pela 

qual Valentim reivindicava poder usar a “faixa verde”. Magistrados, promotores e 

defensores são todos servidores públicos. Os últimos vinculados ao Poder Executivo 

Estadual105, enquanto os advogados são profissionais liberais.  

Essa demarcação entre aqueles que integram e aqueles que não integram o corpo 

dos funcionários do Estado é explicitada no uso das faixas nas “vestes talares”106. Quando 

da realização das sessões plenárias de julgamento, os agentes devem usar essa vestimenta 

preta, que cobre todo o seu corpo. Essas “capas” são usadas sobre as roupas, cobrindo os 

trajes de homens e mulheres.  

As “vestes talares” e não “togas” como me advertiu o defensor público quando 

conversávamos sobre o assunto, servem para igualar quem as veste, na medida em que 

padronizam a cor e cobrem toda a pessoa, permitindo ver apenas os sapatos. No entanto, 

também hierarquizam visualmente quem as utiliza. No caso do Júri, hierarquizam 

                                                
105 A instituição é formalmente denominada Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Foi instituída 
pela Emenda nº 37/87 à Constituição Estadual, e sua organização foi definida na Lei Estadual n. 1.490 de 
30/6/89 e Decreto Estadual n. 13.351 de 15/8/89. A instituição tem autonomia, conforme a Constituição do 
Estado do Rio de Janeiro que diz no art. 179, § 1o: “À Defensoria Pública são asseguradas autonomia 
funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na 
lei de diretrizes orçamentárias”. O Defensor Público Geral é nomeado pelo Governador do Estado, que 
recebe os nomes dos três candidatos mais votados pelos próprios defensores “mediante voto direto, 
unipessoal, obrigatório e secreto de todos os membros da Defensoria Pública, considerando-se classificado 
para integrá-la os três concorrentes que obtiverem a maior votação”. A Constituição é confusa sobre a 
escolha do nome, mas subentende-se que seja o mais votado aquele que será nomeado pelo Chefe do 
Executivo. Tem sido assim na história da Defensoria Pública do Rio de Janeiro.  
106 Vestes talares porque vão até aos tales, calcanhares ou tornozelos. E podem então ganhar diferentes 
nomes: batinas para os padres, becas para os bacharéis (promotores e advogados), togas para os magistrados 
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mediante a utilização das faixas de diferentes cores, assim como pelos modelos e a 

qualidade dos materiais de que são feitas107.  

As diferenças estéticas dos tecidos e seus cortes demarcam as desigualdades em 

relação a quem as utiliza. Mas, além disso, tais vestimentas são adornadas com faixas, 

como disse. Elas diferenciam os membros do estado dos advogados, em razão das cores. 

Defensores públicos usam a faixa verde, promotores de justiça utilizam o elemento na cor 

vermelha. Os magistrados, por sua vez, usam a faixa na cor branca. No entanto, os 

advogados usam “toga”, mas não usam faixa com cor. Suas vestes são envoltas apenas 

por uma outra faixa preta.  

Quando perguntei aos meus interlocutores sobre as cores, recebi duas respostas 

interessantes. Em tom irônico Cristina disse-me que “a faixa vermelha é sinal vermelho 

para cometer crimes e a verde sinal verde para fazê-lo”. A promotora promovia uma 

analogia com os sinais de trânsito, cuja cor verde nos ordena a parar e a verde nos libera 

o fluxo. Pablo, aquele promotor de justiça substituto que frequentemente era designado 

para atuar no Júri, disse durante uma sustentação oral, no início de seu discurso que “(...) 

saúdo para que os senhores não esqueçam também da vítima (...) a qual vem representada 

aqui por essa faixa, para que os senhores entendam que essa faixa vermelha representa a 

vítima”.  

A mim a metáfora anterior produzida por Cristina soou mais como um reforço entre 

as funções contrastantes da acusação e defesa, ressaltando o antagonismo dos papéis 

institucionais dos agentes, em contraposição às suas relações pessoais. Mas além dela e 

da fala de Pablo que citei acima, foi Valentim quem me contou outra versão. No decorrer 

do julgamento que atuou como advogado, conversamos e então perguntei a ele, por 

sugestão de Esmeralda, a defensora, sobre a cor das faixas dos agentes. Explicou-me que, 

inicialmente, a função da Defensoria Pública era exercida por recém-ingressos na carreira 

do Ministério Público108.  

Tais “serviços” eram prestados por “defensores públicos” que em verdade eram os 

ocupantes da “classe” inicial da carreira do Ministério Público Federal. Mais tarde, em 

                                                
107 Quanto aos materiais, eles contrastam em razão da simplicidade, da exuberância e da qualidade dos 
tecidos, pois há togas de fazendas mais e menos nobres. Dentre as mais simples estão, por exemplo, as 
togas de viscose, que são opacas e não apresentam pregas ou plissados, tampouco adornos em rendas de 
guipir. Renda esta, também chamada de gripir ou gripier, feita de linho ou seda, com motivos de relevo, 
que formam arabescos. É considerada a mais nobre das rendas. As togas femininas podem ter detalhes em 
pedraria, como é o caso da fivela da faixa de Isaura, que é adornada por pequenos pontos de brilho. 
108 Segundo consta no sítio eletrônico da instituição, os “serviços de assistência judiciária” no Distrito 
Federal e Territórios foram implantados em julho de 1958 pela a Lei Federal n° 3.434. 
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1962, com a mudança do Distrito Federal para Brasília, esse sistema foi legado ao 

Ministério Público do antigo Estado da Guanabara109. Nessa época, a função dos 

defensores públicos era desempenhada pelos ocupantes dos cargos iniciais da carreira do 

MP.  

Diz o site da Defensoria que este “fato histórico demonstra a semelhança da 

natureza das duas instituições”. Tal configuração perdurou até a fusão do Estado da 

Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro, no ano de 1974. Foi somente em 1981, que 

a Defensoria Pública foi desvinculada do MP110. Permaneceu ainda com a denominação 

de “Assistência Judiciária”, embora tenha sido finalmente inserida na estrutura 

administrativa da Secretaria de Estado de Justiça, sob a chefia do respectivo Secretário 

de Estado111. 

Pois bem, Valentim não narrou toda essa mudança institucional mas disse-me que 

a “faixa verde” foi escolhida em antagonismo à “faixa vermelha” usada pelos promotores. 

E justamente quando foi criada a figura do Defensor Público, ainda dentro do quadro do 

MP, ou seja, por volta da década de sessenta. De qualquer forma, a representação de 

oposição das cores é referida, tanto na versão jocosa manifestada pela promotora, quanto 

na versão histórica trazida pelo Defensor. Há, portanto, uma origem comum, mas que 

pela forma como a instituição vai se construindo, depois se divide. E não se trata, por 

isso, de uma simples dicotomia em dois gêneros opostos, mas, em cada um desses 

gêneros, uma inclusão de conceitos hierarquizados (Durkheim e Mauss, 2009 [1968 e 

1969]). Essa classificação passa a se estender a todos os fatos da vida daquelas pessoas. 

Ainda, merece destaque o fato de que todos os agentes do Estado usam faixas 

coloridas: verde, vermelha e branca. Enquanto os advogados, profissionais liberais, 

ocupam o plenário sem elas. Isso porque, sendo a “beca” preta112, uma faixa na mesma 

                                                
109 No referido ano, 1962, a “Lei Orgânica do Ministério Público e da Assistência Judiciária", criou o 
“Quadro do Ministério Público" que, à época, era constituído de duas letras: "A" e "B". A letra "A" 
correspondia ao Ministério Público, em sentido estrito, a letra "B" correspondia à “assistência judiciária”, 
hoje denominada de Defensoria Pública”. 
110 Tal dissociação se deu com a edição da Emenda Constitucional n. 16 à Constituição do Estado do Rio 
de Janeiro. 
111 Vide, para mais informações: < http://www.defensoria.rj.def.br/Institucional/historia>. Acesso em: 05., 
set., 2017. 
112 No caso da “beca” dos advogados, seu uso é regulamentado pelo Conselho Federal da OAB que por 
meio do Provimento n. 08 de 1964 determina que “o modelo das vestes talares do advogado, de uso 
facultativo nos pretórios ou nas sessões da OAB, consiste na beca estabelecida para os membros do Instituto 
dos Advogados Brasileiros pelo Decreto Federal nº 393, de 23 de novembro de 1844, com as seguintes 
modificações: a) supressão do arminho do gorro, da gravata e da tira de renda pendente; b) inclusão de duas 
alças de cordão grenat, grosso, pendentes sob a manga esquerda. Art. 2º. A insígnia privativa do advogado 
obedece ao mesmo modelo da usada pelos membros do Instituto dos Advogados Brasileiros, feita a menção 
expressa da "Ordem dos Advogados do Brasil" em substituição ao nome daquele sodalício. Art. 3º. A 
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cor, não ganha evidência. Ou ganha neutralidade, explicitando também a inexistência de 

vínculo com os poderes do Estado. Visualmente, essa representação marca sua exclusão 

ou afastamento dos servidores do quadro do Estado. E, por consequência, a aproximação 

daqueles que integram a família judicial que, no caso da Defensoria e do MP, ainda tem 

uma origem comum. Assim, como já disse, ao identificarem-se como “família” restaura-

se mais uma desigualdade, entre aqueles que pertencem e os que não pertencem ao 

Estado. 

Desse modo, a representação de pertencimento a um grupo que estabelece 

relações de lealdade e troca de favores é a que se refere o uso do conceito família judicial 

no contexto pesquisado por mim. Essa definição está associada com as relações de 

proximidade. Ser da família judicial não engloba todas as pessoas igualmente. Dentro da 

família estão, em primeiro lugar, o magistrado, promotores e defensores. Esses são por 

excelência os integrantes dela que, pelo pertencimento podem discordar e brigar 

institucionalmente, mas manter boas relações pessoais. As “brigas” estão no plano dos 

seus papeis institucionais e a família surge como ideologia, entre aqueles que, embora 

briguem, continuam unidos. Produzindo, através de um trabalho simbólico, afeições 

obrigatórias e obrigações, entre seus integrantes (Bourdieu, 2008 [1994]).  

Há, no entanto, hierarquias internas à família, como o caso de Nilo, que não deixa 

de integrá-la, mas que incomoda, pelas condutas e posturas que adota. Por outro lado, os 

assessores, servem os agentes, são tratados ora como da família, quando em relação 

próxima aos magistrados, promotores e defensores, como é o caso dos seus assessores 

diretos. Ora são classificados como não sendo parte dela, como no caso dos integrantes 

do cartório. O trabalho de todos, que não é publicizado pois acontece essencialmente 

longe do plenário, é importantíssimo para levar a cabo os julgamentos e a administração 

dos conflitos no Júri. A proximidade nesse caso, tem a ver com o papel que 

desempenham: quando mais “técnico”, à semelhança do fazer jurídico e judicial 

reivindicado, mais eles se aproximam da família. Por isso os assessores dos gabinetes 

estão mais próximos que os servidores do cartório e não apenas pela formação jurídica.  

As copeiras e o policial militar servem aos agentes, cabendo uma analogia à 

senzala que serve à casa grande e como o equilíbrio ou antagonismo dos contrários na 

vida privada (Freyre, 1933) pois, ademais, fazem serviços próprios da vida doméstica 

(cozinhar, limpar, controlar o acesso). Há uma relação pessoal, que faz com eles sejam 

                                                
insígnia pode ser de ouro e esmalte ou de outro metal, com a forma de alfinete ou de botão para a lapela”. 
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como se fossem da família (Silveira, 2014). Merece destaque o fato de que esses eram os 

únicos negros, além dos réus e vítimas, que circulavam naquele espaço. Havia, sim, um 

promotor negro, mas que não atuava no Vara onde fiz o trabalho de campo. Embora tenha 

acompanhado sua atividade em um caso, não me aprofundei na observação da sua relação 

com os demais agentes.  

Os jurados, a seu turno, não integram a família. São classificados como 

espectadores, não de pedra, como dizia Marcos, mas que não interferem no trabalho dos 

agentes, o trabalho é para eles e não com eles. A plateia, como público que apenas assiste, 

tal como no cinema, ao contrário do teatro, os afeta somente no momento de avaliação 

dos casos, mas não diretamente. A família judicial, assim, tem os seus valores morais, e 

se júri é considerado a “participação popular e democrática na administração da justiça”, 

ao organizar o seu funcionamento tal como o fazem, demonstram que tal é a forma como 

o direito pensa esta participação da sociedade na justiça e, também, a democracia, numa 

sobreposição dos valores da família judicial sobre os valores da sociedade, como pretendo 

demonstrar nos capítulos seguintes. 
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Capítulo 3 

“Eu não entro em bola dividida!”: as “brigas” no Tribunal do Júri 
 

Será que essa gente percebeu  
Que essa morena desse amigo meu 
Tá me dando bola tão descontraída 
Só que eu não vou em bola dividida 

Pois se eu ganho a moça eu tenho o meu castigo 
Se ela faz com ele vai fazer comigo 

E vai fazer comigo exatamente igual 
Ela é uma morena sensacional 

Digna de um crime passional 
E eu não quero ser manchete de jornal 

(Por isso é que eu pergunto:) 
Será que essa gente percebeu  

que essa morena desse amigo meu 
Tá me dando bola tão descontraída 

Só que eu não quero que essa gente diga 
Esse camarada se androginou 

A moça deu bola a ele 
E ele nem ligou 

(Bola Dividida – Luiz Ayrão) 
 

A letra que abre esse capítulo é de um samba intitulado “Bola Dividida”. Uma 

“bola dividida” no futebol é uma bola disputada, simultaneamente, por dois jogadores de 

times adversários. Frente a frente, em igualdade de condições e, por isso, há perigo de 

entrechoque corporal. O risco de que os dois jogadores saiam machucados é muito grande 

nessas jogadas. O samba, a seu turno, explica a sensação, paradoxal, de uma “bola 

dividida”. A moça, objeto de desejo, retribui o interesse do autor. No entanto, caso ceda 

ao desejo, o compositor reflete que corre o risco de, posteriormente, ser também por ela 

traído. Como diz a letra “se eu ganho a moça eu tenho o meu castigo”. Por outro lado, a 

estrofe seguinte indica que, não a assediar é dar margem para que duvidem de sua 

masculinidade. Assim como a “bola dividida” temos a “sinuca de bico”. E assim são os 

“júris de briga”.  

No contexto da minha pesquisa, como me disse Daniel durante uma sessão de 

julgamento, “bolas divididas” ou “júris de briga” são os casos cujos acordos são 

inicialmente considerados como impossíveis, improváveis ou inviáveis. “Júris de briga” 

são aqueles que as “partes”, acusação e defesa, apresentam teses e fazem pedidos 

diferentes, baseados nas narrativas e nos argumentos que encontram ao analisar os casos. 

A decisão final não é sabida, os agentes entregam-na para os jurados, embora tenham seus 

palpites sobre como o conselho de sentença decidirá os casos. Diferem, portanto, dos 

“acordos”. Nesses últimos os pedidos são os mesmos e, por isso, é presumida a decisão 
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que será produzida.  

Tendo em vista que um dos pilares do Júri, do ponto de vista da doutrina, é o 

embate de teses, entre acusação e defesa, por meio do exercício do “contraditório”, 

acreditei que as brigas fossem os casos mais comuns. No entanto, fui descobrindo que, 

ao contrário, eles são raros. Dentre os mais de sessenta juris que acompanhei, em torno 

de dez foram “de briga”. Como meus interlocutores diziam, é melhor evitar as “bolas 

divididas”. Por esse motivo são escassos e funcionam como bens, ativados para casos 

específicos. Como, quando e para que são acionadas as brigas é o que pretende responder 

esse capítulo.  

As histórias que apresento sobre os casos são reconstruções feitas a partir das 

narrativas dos envolvidos nos processos e dos próprios agentes. Ao observar as sessões, 

diante do que era expressado oralmente pela acusação e pela defesa, assim como em face 

dos elementos trazidos pelas testemunhas, vítimas e réus, tento analisar como se dava a 

administração desses conflitos, através das disputas estabelecidas entre os agentes. 

Quando se trata de casos de repercussão (Eilbaum e Medeiros, 2015) combino as 

narrativas do plenário e do processo com outras fontes, como matérias jornalísticas, sites 

que falam sobre essas histórias e até mesmo pesquisas sobre os fenômenos, como em 

julgamentos que envolvem as milícias e acusados reputados como milicianos.  

Nesse capítulo, descrevo os casos que acompanhei como sendo “de briga”. Na 

primeira parte dele, trago aqueles que chamei de “briga” e de “carga”. “Fazer carga” é 

uma categoria nativa que meus interlocutores usavam para tratar dos processos cuja 

energia empregada por eles, fosse intelectual ou de oratória, era considerada maior. 

“Fazer carga”, para eles, é usar de todos os recursos possíveis para sustentar a tese, seja 

da acusação, seja da defesa.  

Na parte seguinte do capítulo, descrevo as sessões plenárias que, embora tivessem 

teses “contrárias”, isto é, pedidos diferentes para acusação e defesa, os agentes não 

empreendiam, aos meus olhos e contrastivamente com as “cargas”, grandes esforços para 

sustentá-las. Esses casos demoraram para ser identificados por mim, pois me intrigava 

porque seguiam a forma, mas, como me diziam, “não faziam carga”. Sustentarei que isso 

se deve a existência do que vou chamar de convergência moral, como explicarei ao longo 

do capítulo. Esses casos poderiam ser considerados “acordos” do ponto de vista moral. 

Porém, no que concerne à forma jurídica, são “de briga” porque as teses são divergentes. 

O que há é uma mobilização desigual por parte dos agentes. 
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“Uma briga de corporações, uma briga corporativa”: o maior julgamento de 

“briga” e “carga” 

O filme de ficção “Tropa de Elite 2 – O inimigo agora é outro”, lançado no ano de 

2010, retratou a luta do “Capitão Nascimento” contra as “milícias113” na cidade no Rio de 

Janeiro. Antes de seu lançamento, no ano de 2008, ganhou grande repercussão na mídia 

a informação de que um grupo de “milicianos” havia torturado dois repórteres e um 

motorista do jornal “O Dia”. À época, a equipe jornalística investigava possíveis vínculos 

entre a “organização” e candidatos a cargos políticos, na favela carioca conhecida como 

Batan114. Depois do episódio envolvendo os jornalistas, o deputado estadual Marcelo 

Freixo115 aprovou a realização da “CPI das Milícias”, no âmbito da Assembleia 

Legislativa do Rio de Janeiro. O deputado propôs a CPI no ano de 2007116 mas, na época, 

ainda não havia conseguido aprovação para o seu prosseguimento.  

O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito retratou o contexto vivido 

em diversas favelas cariocas. Dentre elas, apresentou o caso de Rio das Pedras, 

comunidade situada no Bairro de Jacarepaguá, Zona Oeste da cidade. Segundo o 

documento, Rio das Pedras era objeto de disputa por parte dos milicianos locais. Isso 

porque, após a morte de Félix Tostes, em fevereiro de 2007117, considerado “chefe” da 

                                                
113 Dentre outras pesquisas sobre as milícias, em 2008, o Laboratório de Estudos da Violência produziu 
relatórios de pesquisas sobre o fenômeno. Dois documentos foram publicados: “No sapatinho”: a evolução 
das milícias no Rio de Janeiro (2008-2011)” e “Segurança, Tráfico e Milícias no Rio de Janeiro”. Além 
deles, Michel Misse (NECVU/UFRJ) coordenou projeto intitulado “Mercados ilegais, mercadorias 
políticas e organização local do crime no Rio de Janeiro” entre os anos de 2009 e 2015, que também 
investigava o fenômeno.  
114 Para mais informações sobre o assunto e a forma como foi veiculado na mídia veja, por exemplo: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/21/politica/1469054817_355385.html>. Acesso em: 26., ago., 
2017. Sobre o Batan, ainda, a riquíssima etnografia escrita por Mendonça (2014). 
115 É deputado estadual pelo PSOL, no terceiro mandato. No primeiro, que teve início em 2007, o período 
foi marcado pela CPI das Milícias. A investigação, iniciada em 2008, resultou no indiciamento de 225 
envolvidos e na proposição de 58 medidas concretas para acabar com tais organizações. Após a CPI, Freixo 
passou a sofrer amaças de morte. Ainda em 2008, denunciou a fraude no auxílio-educação na Alerj, que 
levou à cassação das deputadas Jane Cozzolino e Renata do Posto. Além disso, apresentou o pedido que 
resultou na cassação do deputado e ex-chefe de Polícia Álvaro Lins, acusado de lavagem de dinheiro. No 
mesmo ano, assumiu a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj, 
cargo que ocupa no momento em que escrevo essa tese. Vide, para mais informações: < 
http://www.marcelofreixo.com.br/quem-e-freixo>. Acesso em: 23, set., 2017. 
116 A proposta de criação da CPI foi feita em fevereiro de 2007, mas sua criação foi aprovada apenas em 
junho de 2008, logo após a equipe de reportagem do jornal O Dia ter sido sequestrada e torturada por 
milicianos da favela do Batan, na Zona Oeste do Rio, onde atualmente há uma Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP). O relatório final da comissão foi concluído em novembro de 2008 e aprovado por 
unanimidade com 56 votos no mês seguinte na ALERJ. Vide: < http://g1.globo.com/rio-de-
janeiro/noticia/2014/11/seis-anos-apos-cpi-deputado-diz-que-pouco-foi-feito-no-combate-milicias.html>. 
Acesso em: 24., ago., 2017. 
117 Vide a reportagem “Relembrando o caso do assassinato do inspetor Félix Tostes” veiculada pelo Jornal 
Extra. Disponível em: <https://extra.globo.com/casos-de-policia/relembre-caso-do-assassinato-do-
inspetor-felix-tostes-615324.html>. Acesso em: 24., out., 2017. 
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organização paramilitar na localidade, outro miliciano rival tentou assumir a favela. Essa 

tomada de poder teria sido barrada pela atuação de dois irmãos, de nome Dalmir e 

Dalcenir Pereira Barbosa que foram sócios de Félix em alguns negócios e, portanto, 

também comandavam a favela. Ambos foram apontados como líderes da milícia local, no 

relatório final da CPI. O suposto mandante da morte de Félix seria “Nadinho118”, segundo 

diziam as notícias veiculadas à época. 

O fenômeno das milícias tal como representado atualmente emergiu119, na favela de 

Rio das Pedras. Isso se deu, na década de 1990, quando surgiu uma nova modalidade de 

“polícia mineira”. Essa nova espécie oferecia proteção aos próprios moradores (ou a 

extorquia) e não apenas aos comerciantes locais. Tinha por objetivo impedir a instalação 

do tráfico. Tal processo passou, segundo as pesquisas, pela atuação da associação de 

moradores. A partir dela, formou-se um “novo modelo de oferta de proteção, que 

mesclava policiais pistoleiros, a atividade associativa local e lideranças com ambições de 

carreira política” (Misse, 2011).  

O arranjo teve sucesso e acabou por impedir a entrada do tráfico. No entanto, 

também passou a exercer o controle social local. Mesmo assim, embora parte dos 

moradores concordasse com a política, outra parcela considerava a cobrança de taxas de 

proteção uma extorsão velada. Contudo, é importante destacar que, embora tenham o 

elemento proteção/extorsão em comum, as milícias como fenômeno social assumem 

características diversas (Misse, 2011). Isso porque podem adotar inúmeras modalidades 

e acionar diferentes recursos para dar conta do controle dos territórios (de máquina caça 

                                                
118 As reportagens veiculadas sobre a morte de Félix e, especialmente as reportagens sobre o julgamento do 
crime, dizem que “Félix era suspeito de chefiar a milícia que atua na Favela de Rio das Pedras, em 
Jacarepaguá. Os acusados do crime são o ex-vereador Josinaldo Francisco da Cruz, o Nadinho (assassinado 
em 10 de junho do ano passado num condomínio na Barra), e os policiais civis Raphael Moreira Dias e 
André Luiz da Silva Malvar, que é genro do ex-vereador Jerônimo Guimarães, o Jerominho. O ex-
parlamentar atualmente está preso na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, 
acusado de ser um dos "chefões" de uma milícia que atua na Zona Oeste do Rio. A morte de Félix, que era 
policial civil, aconteceu em 22 de fevereiro de 2007, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. 
Vide: <https://extra.globo.com/casos-de-policia/acusados-de-matar-policial-civil-felix-tostes-serao-
julgados-em-maio-375749.html>. Acesso em: 25., out., 2017. 
119 Dentre diversas pesquisas sobre o fenômeno das milícias, cabe mencionar os estudos produzidos por 
Zaluar e Conceição, 2007; Machado da Silva, 2010; Misse, 2011; e Cano e Duarte, 2012, dentre outros. Há, 
ainda, as pesquisas que embora não tratem do fenômeno especificamente, esse as perpassa. Sobre o crime, 
certo que ele, como categoria analítica, é em verdade em uma criação do Estado, pois é o Estado que o 
define. Nesse sentido, Misse (2010) é esclarecedor. O crime é resultado de uma política de criminalização. 
A criminalização consiste na tipificação das condutas que serão consideradas crime e é ela que cria a 
possibilidade de, diante do processo de “criminação” - materializado na prática diária de agentes da 
segurança pública e da justiça criminal – concretizar o processo seletivo que leva, ou não, as pessoas à 
prisão. É com a “incriminação” que esse processo culmina, quando o sujeito é finalmente “indiciado” no 
Inquérito Penal ou “acusado” no Processo Criminal. Ainda, segundo o autor, pode seguir a “incriminação” 
a própria “sujeição criminal” do acusado. 
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níquel à proteção privada).  

Rio das Pedras foi foco de uma pesquisa acadêmica publicada no início dos anos 

2000 (Burgos, 2002). Também passou a inspirar a elaboração de reportagens jornalísticas, 

investigações e relatórios, por conta da presença da milícia. Segundo a imprensa, no ano 

de 2008 a localidade rendia um milhão ao mês120 para os milicianos que a comandavam. 

Não só a mídia, mas também o relatório da CPI asseverava, a partir de informações 

enviadas pelo COAF121 aos relatores da Comissão, que os dois irmãos, Dalmir e Dalcenir, 

teriam adquirido R$ 5 milhões em apólices de seguros e comprado uma cobertura na 

Barra da Tijuca, no valor de R$ 300 mil, em espécie, no ano de 2006122.  

 Mais de dez anos depois de todos esses acontecimentos citados pela mídia, durante 

a realização de meu trabalho de campo, no dia 17 de março de 2015, foi levada a 

julgamento no Júri uma “tentativa de homicídio”. Tratava-se de um crime ocorrido na 

favela de Rio das Pedras. Figuravam como réus no processo os dois irmãos mencionados 

acima. Segundo dizia a denúncia, eles seriam os mandantes do delito, no âmbito da 

disputa pelo controle da localidade. A vítima teria sofrido tal violência por ser viúva de 

Félix Tostes, miliciano que fora morto anteriormente, em 2007. Os mandantes teriam 

interesse em sua morte em razão das disputas sobre os bens e o comando da milícia local.  

Os acusados estavam ambos presentes no dia da realização da sessão. Os dois eram 

mais velhos do que os réus normalmente o são: o mais jovem aparentava ter 50 anos, 

enquanto o outro tinha algo em torno de 70. O idoso foi escoltado por policiais da 

                                                
120 Segundo reportagem da “Superinteressante”, no ano de 2008 a favela tinha 12 mil imóveis. Entre R$ 10 
e R$ 50 era a “taxa de segurança” cobrada dos moradores pelos milicianos. Entregadores de compras 
pagavam um valor fixo de R$ 20 e os camelôs, de R$ 30. As milícias cobravam R$ 39 por botijão de gás. 
Os donos de transportes alternativos pagavam de R$ 270 a R$ 325 (por semana). O “GATO NET”, sinal 
de TV a cabo roubado, saía por R$ 18 mês. A taxa mensal de segurança dos comerciantes ficava entre R$ 
50 e R$ 200. Dilo Pereira Soares Júnior, major da PM do Rio e acusado de chefiar a milícia de Rio das 
Pedras, tinha, segundo a reportagem, patrimônio de R$ 7,2 milhões. Disponível em: 
https://super.abril.com.br/comportamento/as-milicias-de-verdade/. Acesso em: 24, ago., 2017. 
121. O COAF ou Conselho de Controle de Atividades Financeiras é um órgão administrativo brasileiro, 
criado pela lei nº 9.613, de 3 de março de 1998. É vinculado ao Ministério da Fazenda e tem por finalidade 
receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de atividade ilícitas relacionada à lavagem de dinheiro. 
Trata-se de uma unidade de inteligência financeira criada nos moldes do GAFI. O Grupo de Ação 
Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) é uma 
organização intergovernamental cujo propósito é desenvolver e promover políticas nacionais e 
internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Foi criada em 1989 e 
tem a ver com o combate ao terrorismo 
122 Além disso, embora constassem como donos de empresas de turismo e transporte, assim como antigos 
proprietários do restaurante Estação Azul de Rio das Pedras, nunca apareceram no Cadastro Nacional de 
Informações Sociais (CNIS), do Ministério da Previdência, como ligados a esses negócios. Para mais 
informações, vide o “Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a ação de 
milícias no âmbito do estado do rio de janeiro”. O documento pode ser acessado no site do Deputado 
Marcelo Freixo. Disponível em: < http://www.marcelofreixo.com.br/cpi-das-milicias>. Acesso em: 12., 
set., 2017. 
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Delegacia de Homicídios até o Tribunal, sob o argumento de estar preso domiciliarmente. 

Esse tipo de cumprimento de pena já é, por si só, algo excepcional, concedido a poucos 

réus, e quando é aos acusados facultada, tem como justificativa, “motivos de saúde”. O 

mais jovem chegou ao Júri na escolta comum, feita pela Polícia Militar. 

Esse julgamento se configurou como algo inédito durante todo o trabalho de campo. 

Tal excepcionalidade saltou aos meus olhos por alguns fatores. Primeiro por sua duração. 

A sessão levou dezoito horas para ser concluída, tendo acabado somente na manhã 

seguinte ao seu início. Todas as demais sessões plenárias que assisti acabaram no mesmo 

dia em que foram iniciadas. Por vezes podiam se estender ao longo da noite, ou começo 

da madrugada, mas nunca passaram de uma ou duas da manhã do dia seguinte. Nesse dia, 

saí do júri quando o sol raiava, já perto das 8 horas da manhã, apontando para uma 

temporalidade contrastiva em relação as demais. A sessão de julgamento transcorreu sem 

intervalo para que os jurados e os outros participantes pudessem dormir ou descansar, 

contando apenas com pausas para realização de refeições e idas ao banheiro.  

Foram diversos elementos excepcionais que afetaram a duração do julgamento. 

Entre eles, a dinâmica adotada pelos agentes durante a oitiva das testemunhas, as 

testemunhas arroladas, passando também pelos argumentos que foram utilizados ao longo 

da sessão plenária e a quantidade de profissionais que atuou na defesa dos dois acusados. 

Havia dois advogados, representando o réu mais jovem. Mas, além disso, havia dois 

defensores públicos, especialmente designados para defender o idoso. Essa presença foi 

marcante pois, normalmente, os membros da defensoria atuavam sozinhos, mesmo 

quando defendiam mais de um réu. Só era necessário que outro colega viesse realizar a 

defesa em caso de “colidência123”, que não era a situação no dia, até mesmo porque os 

dois defensores estavam defendendo o mesmo réu.  

Nesse sentido, chamou minha atenção o fato de que, além de defenderem o mesmo 

acusado, ambos não eram permanentemente vinculados àquela Vara. Um deles, Emiliano, 

embora lá houvesse sido titular, havia recentemente sido removido e passou a atuar em 

uma Vara Criminal Comum. Noé, um dos defensores mais experientes do quadro da 

instituição, era titular da defensoria que atende a Vara ao lado, também um Tribunal do 

Júri da Comarca da Capital. Naquele dia, ambos foram “designados” para atuar 

                                                
123 Como desdobramento da “ampla defesa” que é um princípio constitucional, a “doutrina” no direito 
entender que um mesmo advogado não pode defender teses contraditórias no processo. Ou seja, no caso de 
pluralidade de réus, se a defesa de um implica em acusar o outro, é preciso que dois defensores ou 
advogados sejam nomeados para realizar o julgamento. A ampla defesa, a seu turno, está prevista no art. 
5o, LV, da Constituição Federal. 
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especificamente nesse júri.  

 Os atos tiveram início às 13:50, mais cedo do que normalmente ocorre. As sessões 

costumam começar de fato por volta das 15 horas, com mais de uma hora de demora do 

horário marcado. Percebi que os agentes estavam com pressa para iniciar o julgamento, 

o que me apontava para a suspeita compartilhada por todos: o dia seria longo. Gustavo 

era o juiz que presidiria os atos naquela oportunidade e, Pablo, o promotor responsável 

por “sustentar” a acusação. Instalada a sessão, após o sorteio dos jurados, passaram a fase 

de “produção da prova testemunhal”.  

Todas as testemunhas presentes foram ouvidas. As partes fizeram questão de ouvi-

las todas, de modo que não abriram mão de nenhum depoimento. Assim, este momento 

do julgamento estendeu-se por seis das dezoito horas que durou a sessão, pois eram cinco 

depoentes. Além disso, tratava-se de pessoas de grande importância, em razão do cargo 

que ocupavam. Todos os “arrolados” que compareceram eram policiais civis (inspetores 

e delegados). O que era incomum. O insólito se devia tanto às suas presenças quanto à 

sua requisição. É usual que os profissionais da segurança pública sejam requisitados para 

depor em processos criminais, sendo essa uma prática frequente e, ademais, reconhecida 

e legitimada pelo discurso nativo124. No entanto, os mais frequentemente chamados 

costumam ser os policiais militares que fizeram o flagrante, aqueles que “registraram a 

ocorrência”, que foram até o local do crime ou, ainda, os policiais civis que elaboraram 

os laudos periciais. Naquele dia, contudo, tratava-se apenas dos inspetores da polícia civil 

e de três delegados que trabalharam no inquérito e conduziram as investigações.  

 Todos os ouvidos, tanto os inspetores de polícia quanto os delegados, foram 

“arrolados” pela acusação, isto é, pelo Ministério Público. Durante a realização da 

“instrução em plenário”, houve uma inversão na ordem comumente seguida para a oitiva 

dos policiais. Isso porque, quando eles testemunham, os juízes costumam começar os atos 

pelos “mais graduados”. Segundo os magistrados, trata-se de uma questão de 

“deferência” à “hierarquia”, de modo a dar “preferência” aos oficiais que ocupam 

                                                
124 Há inclusive uma súmula, de número 70, elaborada pelo TJRJ, que declara a legalidade dos depoimentos 
de policiais = para embasar a condenação dos acusados. Ela diz: PROCESSO PENAL. PROVA ORAL. 
TESTEMUNHO EXCLUSIVAMENTE POLICIAL. VALIDADE. "O fato de restringir-se a prova oral a 
depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação." Referência: Súmula da 
Jurisprudência Predominante (Art. 122 RI) nº 2002.146.00001 (Enunciado Criminal nº 02, do TJRJ) - 
Julgamento em 04/08/2003 - Votação: unânime - Relator: Des. J. C. Murta Ribeiro - Registro de Acórdão 
em 05/03/2004 - fls. 565/572. Disponível em: < http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/sumulas-70>. Acesso 
em: 16., dez., 2017. Súmulas são verbetes que registram a interpretação pacífica ou majoritária adotada por 
um Tribunal a respeito de um tema específico, a partir do julgamento de diversos casos análogos, com a 
finalidade principal de promover a uniformidade entre as decisões. 
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patentes mais altas. Dessa maneira, aquele que ocupa o cargo superior é liberado mais 

cedo e pode retomar suas atividades. Neste caso, no entanto, seguiu-se a ordem inversa. 

As testemunhas foram ouvidas de acordo com a hierarquia ascendente, quanto ao cargo 

ocupado dentro da Polícia Civil. Primeiro foram chamados os inspetores e, por último, os 

delegados. 

 Dentre os delegados, a inversão na ordem normalmente seguida ficou ainda mais 

evidente. Os agentes foram escutados por antiguidade e de acordo com a importância do 

cargo ocupado na instituição. Essa ordem correspondia à hierarquia ascendente, do cargo 

mais baixo para o mais alto. Ademais, a oitiva também seguiu a sequencia das mãos pelas 

quais passou o inquérito dentro da PCERJ. Primeiro foi indagada a delegada mais jovem, 

que à época dos fatos era “delegada substituta” da delegacia do bairro onde as 

investigações foram iniciadas. Depois, o delegado “titular” da mesma delegacia, 

presidente do Inquérito Policial. Por fim, foi ouvido o delegado que, à época das 

investigações, ocupava o cargo de “titular” da DRACO (Delegacia de Repressão e 

Combate ao Crime Organizado), que posteriormente foi o responsável por finalizar a 

investigação. A presença dos delegados também era algo inédito. Isso porque, embora 

seja bastante comum os titulares da delegacia de homicídios serem chamados para depor, 

é muito raro que eles de fato compareçam aos atos processuais. Neste caso, estavam 

presentes os três delegados que trabalharam nas investigações e, além disso, todos 

esperaram bastante tempo para depor. 

 Destaco o fato de que a referida inversão seguiu, como disse, o percurso das 

delegacias pelas quais o inquérito passou. Dessa forma, a estratégia adotada durante 

aquele rito demonstrava, através da ordem da fala das testemunhas, os caminhos e os 

descaminhos do caso dentro da estrutura da polícia civil: as investigações começaram na 

delegacia do bairro e o procedimento foi posteriormente remetido à DRACO. Parece-me 

que esse percurso refletia também a importância que o caso foi ganhando, dentro da 

própria instituição.  

Para as testemunhas, isto é, os policiais, foram feitas, repetidamente, perguntas 

sobre como se deu a investigação, colocando em questão os procedimentos adotados 

pelos agentes. Indagavam também a maneira como conduziram o inquérito e, ainda, a 

forma como colheram os depoimentos. A impressão que tive era que estava sendo 

avaliada a forma como haviam sido conduzidas as investigações e não os atos dos 

envolvidos no crime. O promotor, a seu turno, no intuito de cumprir seu ofício, buscava 

demonstrar o papel dos acusados dentro da “organização criminosa”. Pablo, que era o 
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promotor atuante no dia, tentava demonstrar a função de ambos, Dalmir e Dalcenir, dentro 

da milícia de Rio das Pedras.  

 Gustavo, o juiz, ao questionar o inspetor de polícia, a segunda testemunha a ser 

ouvida, frisava a forma como se deu a condução do inquérito. O magistrado chamava 

especial atenção para as formalidades que deveriam ter sido seguidas durante a oitiva de 

uma testemunha, em conformidade a lei, e não o foram. Trata-se dos requisitos legais que 

os agentes policiais deixaram de observar, ou de demonstrar que houvessem observado, 

no momento em que registraram a “confissão” do executor do crime. Na oportunidade, 

durante as investigações, o indiciado teria dito que foi contratado por um homem para 

matar a vítima, a mando dos acusados.  
 
Juiz – Policial, a pergunta que não quer calar, o senhor participou dessa 
investigação do caso em questão? 
Testemunha - (…) a única coisa que eu presenciei foi o [nome da testemunha] 
depois, falando que [os réus] eram os mandantes. 
J – Mas isso consta em termo circunstanciado?  
(…)  
J – Mas isso não está nos autos. Ele [nome da testemunha], depois do 
depoimento, resolveu abrir o bico e citou os dois acusados? 
T – Isso. A gente o ouviu numa conversa informal. 
J – Senhor, os procedimentos são ditados por regras. E o artigo 199 do Código 
fala em confissão que, quando feita, será tomada a termo (…) a minha 
indagação é: os senhores se depararam com uma informação relevante para a 
investigação e o que os senhores fizeram? O que foi feito para documentar? Eu 
sei que o delegado que orquestra a investigação, mas não foi feito o registro. 
Por quê? 
T – Não sei doutor.  
J – O que motivou aquela conversa? O delegado fica na sua sala e os inspetores 
que o acompanham (…) que papo os senhores travaram entre vocês? 
T – A gente sempre tentava extrair os mandantes (…). 
J – Veja bem, eu também busco a verdade, mas eu preciso entender o contexto. 
Porque os senhores estavam numa sala, com computador, e certamente numa 
estrutura, e por que não tomaram a termo? 
T – Nós sabíamos que ele queria falar, faltava um incentivo (…) a gente 
continuou a pressão lá fora, ele estava querendo falar.  
J – O senhor participou da oitiva dele? 
T – Não participei. 
(Notas do Caderno de Campo) 

  
 No trecho transcrito acima, o juiz questionou a maneira como os inspetores 

registraram a prova testemunhal. Segundo os policiais, esse depoimento, que foi colhido 

sob “pressão” fora da delegacia, como denota a fala, apontava os dois réus como 

“mandantes” da tentativa de homicídio. Isto é, tratava-se da confissão do executor, 

mencionando-os como “mandantes” e, assim, ligando a “autoria mediata” ao fato 

investigado. A conjuntura em que foi colhido o depoimento, de maneira “informal”, foi 

ressaltada diversas vezes, tanto pelos defensores quanto pelo juiz. Além disso, o fato do 
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executor – foragido da justiça quando ouvido em sede policial – não ter sido preso, 

também era destacado pelos agentes do judiciário. 

 O promotor, a seu turno, indagava as testemunhas sobre a identidade dos réus e 

porque eles poderiam ser considerados “chefes da milícia”. No trecho abaixo, Pablo 

questionava a delegada, a terceira testemunha, se os acusados eram “conhecidos” como 

“líderes da milícia” no local dos fatos.  
Promotor - (…) lá no hospital, a senhora se recorda o que a [nome da vítima] 
disse? Ela definiu quem seriam os mandantes? 
T – Que seriam [nomes dos réus] por essas disputas que estavam acontecendo.  
(…) 
P – Na época do fato, quem liderava a milícia eram os acusados aqui presentes? 
T – Sim.  
(…) 
P – Eu gostaria que a senhora me relatasse como funciona a milícia no local?  
[A delegada descreveu o funcionamento da milícia dando ênfase à dificuldade 
de investigar os crimes, pois não há testemunhas dispostas a falar sobre eles 
em sede policial].  
P – Há testemunhas dessas execuções realizadas pela milícia? 
T – É muito difícil. 
(Notas do Caderno de Campo) 

 
 Posteriormente, as partes, tanto o promotor Pablo, quanto os defensores, Noé e 

Emiliano, indagaram as testemunhas sobre um conflito ocorrido entre as promotoras de 

justiça, que acompanhavam a investigação, e o delegado que a presidia na delegacia do 

bairro. O conflito teve início quando o procedimento ainda lá tramitava e o delegado que 

o “presidiu” estava na audiência. O embate, segundo disse o delegado durante o 

julgamento, se deu porque a promotora “negligenciou” as provas e queria associar o crime 

ao “Nadinho”. Ao fazê-lo, livraria os dois réus do indiciamento como mandantes.  

Segundo o que foi exposto em plenário, tratava-se de uma dissonância sobre o 

rumo das investigações, estabelecida entre esse delegado e as promotoras que 

acompanhavam o caso, correspondendo, assim, a uma disputa entre as versões do 

Ministério Público e da Polícia Civil. Essa celeuma ficou evidente depois da publicização 

do relatório final do inquérito, elaborado pelo delegado. Isso porque, o documento 

policial fazia menção ao fato de a “promotora não ter lido os autos do Inquérito”. Essa 

afirmação gerou um processo de “calúnia qualificada pelo cargo” movido por elas, 

promotoras, contra ele. Foi este embate, descrito pelos agentes durante suas falas em 

plenário, o motivo pelo qual o inquérito foi remetido para a DRACO, onde veio 

posteriormente a ser finalizado.  

Abaixo seguem trechos do depoimento do delegado inicialmente responsável pelo 

caso e que apurou os fatos na delegacia do bairro. Na passagem a seguir ele estava, na 
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condição de testemunha, sendo questionado por Pablo, o promotor de justiça. 

 
Promotor – Verifiquei que houve um pequeno desentendimento entre o senhor 
e as promotoras. 
Testemunha – Não foi um pequeno desentendimento, foi um grande 
desentendimento (…) nós tínhamos um relacionamento que passava o 
institucional e passava para o pessoal. Eu e a [nome da promotora].  (…) depois 
tínhamos a confissão do [nome da testemunha] (…) e quando faríamos a 
antecipação das provas, ela [promotora] simplesmente ignorou, não deu a 
menor atenção a esses fatos (…). Ela dizia que tinha sido o [nome de outra 
testemunha] que logo depois sofreu o mesmo atentado, no coração de Rio das 
Pedras (…) seria a Cinelândia de Rio de Pedras, e as duas promotoras 
ignoraram esse fato. Quando elas sequer sabiam, não tinham acesso aos autos, 
parecia que havia algo direcionado para botar na conta do Nadinho (…) e as 
doutoras promotoras, me parece que elas estavam dispostas a colocar na conta 
do Nadinho (…) e a doutora promotora não quis ouvir essa versão.  
P - (…) no seu entendimento isso configurou um descaso? 
T – Sim, um descaso, que existia uma má vontade de ambas. E depois, quando 
eu concluí o inquérito, eu rebato todas as acusações que elas fizeram contra a 
minha pessoa. E talvez eu tenha sido viril nas minhas palavras e elas fizeram 
uma representação contra mim por calúnia e fizemos uma transação penal, eu 
não teria estômago, viraria algo institucional. O que importa é que a minha 
linha foi ratificada depois pela DRACO e pelos promotores que fizeram a 
denúncia. (Notas do Caderno de Campo). 

 
 As disputas institucionais, nesse momento, ganharam ainda mais relevo. Além dos 

questionamentos sobre o conflito que se estabeleceu entre o delegado e as promotoras 

que acompanhavam o caso, o mesmo delegado passou a discutir e enfrentar os defensores. 

Ele questionou a função e a presença de Emiliano e Noé no julgamento, durante o seu 

depoimento, enquanto respondia uma pergunta feita por eles. Nesse instante, teve início 

uma discussão entre os três. O policial dizia que os acusados não tinham direito de 

usufruir os serviços da defensoria pública, que são gratuitos, e criticava o fato do Estado 

garantir a defesa deles. Embora esse não tenha sido o único momento em que o delegado 

e os defensores trocaram acusações, pois houve outras provocações ao longo do 

julgamento, foi o ápice das provocações por eles trocadas. 
 
Testemunha – Desculpe doutor advogado.  
Defensor – Não sou advogado, sou defensor público. Sou tão servidor público 
quanto o senhor e quem paga o meu salário é o governo. 
T – Desculpe, eu não sabia que o senhor era defensor público, nunca imaginei 
que eles tivessem defensor público, eles não precisam.  
D - (…) eu já defendi colegas seus, eu defendo qualquer pessoa.  
T – Também não precisam.  
(Anotações do Caderno de Campo). 

  
O bate-boca entre o delegado e Noé foi encerrado pela autoridade do magistrado. 

Gustavo disse que talvez o policial não soubesse das atribuições da defensoria pública 

nos processos criminais. Isso porque, diferentemente da esfera cível, na criminal não é 
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necessário que o “assistido” seja declarado “pobre” para poder ter acesso ao serviço. Em 

razão da garantia constitucional de ampla defesa, que “vige” no processo penal, todos os 

cidadãos fazem jus à tutela pública, caso não nomeiem um advogado particular.  

A última testemunha ouvida foi o delegado titular da DRACO à época dos fatos. 

Ele foi o responsável por finalizar o inquérito, depois da celeuma entre o outro policial 

civil e as promotoras. Como o delegado se ocupou de esclarecer no seu depoimento 

anterior, a DRACO “ratificou a linha de investigação” definida pela delegacia do bairro. 

Antes de iniciar a oitiva desta testemunha, Gustavo desculpou-se pelo adiantado da hora: 

“eu sei que foi demorado, doutor, por uma questão de estratégia da acusação de deixar os 

delegados por último, obrigado pelo senhor ter permanecido à disposição do juízo”.  

O promotor, novamente, insistiu nas “milícias” e suas características. Os 

defensores seguiram perguntando sobre a Polícia Civil e seu funcionamento. Depois de 

indagar a lotação atual da testemunha, que era no gabinete do prefeito, Emiliano, o 

defensor, questionou sobre as “anormalidades” do inquérito: 
 
Defensor Emiliano – Aconteceu algo de anormal antes do senhor receber esse 
IP? 
(…) 
T – Eu até soube que houve algum fato, mas eu até hoje não sei bem o que 
aconteceu. 
(…) 
DE – É comum esse desencontro entre promotor e delegado? 
T – Comum não é, mas também não tem nada de anormal. 
(Notas do Caderno de Campo) 

 

Encerrada a oitiva das testemunhas, não houve interrogatório, pois, os acusados 

permaneceram em silêncio. Depois de um breve intervalo, o promotor iniciou a 

sustentação oral. Abriu sua fala dizendo que deixava de cumprimentar a Defensoria 

Pública porque estava “muito decepcionado”. A decepção citada, segundo ele, devia-se 

ao fato de dois defensores terem sido designados para atuar no caso: “eu, que recebo do 

Estado para defender a sociedade carioca estou sozinho aqui! O meu colega veio apenas 

me dar apoio, porque ele viu que a força do mal hoje é muito grande. Aqui é uma cabeça 

pensante contra quatro cabeças pensantes (…) lutar contra o mal as vezes é muito difícil”. 

O colega que ele referia era Breno que, por curtos períodos de tempo, por vezes ia até a 

sessão conversar com Pablo, nos intervalos do julgamento que ele, Breno, estava 

realizando. Nesse momento ele estava sentado ao lado do magistrado, atrás de Pablo, mas 

não sustentou nenhum argumento ou o auxiliou a fazer a acusação. 

Durante a sua sustentação oral, Pablo não buscou demonstrar a existência de uma 
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conexão probatória entre as ordens dadas pelos réus e a tentativa de homicídio da esposa 

de Félix. O promotor apenas afirmava a “periculosidade” dos acusados, por integrarem a 

“milícia” e falava da “tentativa da defesa de absolver esses bandidos”. Pablo dizia:  
Eles são os líderes da milícia de Rio das Pedras (…) o que dificulta o trabalho 
do MP e isso não é à toa, isso é estratégia da defesa. É uma organização 
criminosa, tem quatro promotores assinando esse processo (…) e [a defesa] 
vim aqui denegrir a autoridade policial desse homem [delegado] que saiu lá de 
[nome da cidade onde o delegado está atualmente lotado] para falar do 
inquérito (…) depois vir aqui falar do Promotor de Justiça, isso é uma manobra 
defensiva para não condenar esses bandidos, quadrilheiros (…). Isso aqui é a 
casa da justiça e eu vou fazer a minha parte! Se vocês não fizerem a de vocês, 
é problema de vocês (...) não existe coitadinho aqui, embora eles tenham 
ficados calados. (Notas do Caderno de Campo). 

 

Da mesma forma que o promotor, a sustentação do defensor público, a seu turno, 

também não se referiu aos fatos propriamente ditos. Mas, ao invés de falar sobre ao perfil 

dos acusados, apontou os “problemas” do inquérito. Para sustentar a absolvição, afirmava 

que: 
 

Esse processo é que demonstra a arte de não se investigar (…) houve, na matriz 
desse processo, uma severa briga entre o Doutor [nome do delegado] e a 
promotora de justiça (…) esse processo gerou um outro, em que o delegado 
figurou como réu. (…) O documento a partir do qual o promotor se baseia para 
pedir a condenação desses senhores, gerou um processo contra o delegado 
(…). Tenho certeza que os senhores nunca viram isso (…) vira uma briga de 
corporações, uma briga corporativa. Olha o nível do que aconteceu aqui (…) 
o outro delegado ia mudar a linha de investigação? Ia concordar com as 
promotoras? Claro que não! Foi dentro dessa briga, entre a polícia e o MP, que 
se deu esse processo. (Notas do Diário de Campo).  

 
 Tanto na réplica quanto na tréplica, o discurso de acusação e defesa manteve-se o 

mesmo. O membro do MP pediu a condenação dos réus por serem “os chefes da milícia”. 

Os defensores, a seu turno, sustentaram o pedido de absolvição baseado na forma como 

as investigações foram conduzidas. Nenhuma das narrativas falou do conteúdo das 

provas, mas somente da forma como elas teriam sido produzidas. Não surgiu nenhum 

argumento que partisse da dinâmica dos fatos ou de elementos que apontassem os réus 

como mandantes do crime em julgamento.  

Assim, ao longo de todo a sessão, não foram os fatos, os réus ou a vítima o foco 

das argumentações. Mas sim as disputas existentes entre as pessoas e instituições 

envolvidas em sua administração, especialmente na fase policial125 o cerne das discussões. 

                                                
125 A forma como o caso foi conduzido confirma que, assim como apontado histórica e 
contemporaneamente por diversas pesquisas (Paixão, 1982; Kant de Lima, 2004; e Paes, 2006) não se pode 
falar em um “sistema de justiça criminal” no Brasil. Isso porque a ideia de sistema presume uma 
continuidade e uma integração institucional, que não acontece no caso brasileiro, que se apresenta de modo 
partido e cujas agências (polícia, ministério público e judiciário) não se comunicam de forma articulada e 
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Em verdade, durante o julgamento, pouco se falou sobre os réus, exceto pelas afirmações 

do promotor, que dizia que eles eram “milicianos” e “bandidos”, enquanto mencionava a 

“periculosidade” dessas “organizações criminosas”.  

No entanto, ambas as partes salientavam a forma como se deu o trabalho em sede 

policial, demonstrando que o que estava em julgamento eram as instituições e seus 

respectivos agentes, a maneira como cada uma delas fez o seu trabalho. Em sessão 

seguinte a essa, enquanto eu acompanhava Cristina e Pablo antes do julgamento, o 

segundo disse para a primeira: “fiquei convencido que a prova foi plantada por aquele 

delegado [que conduziu as investigações na delegacia do Bairro]”. Ou seja, ele não 

acreditava nas provas produzidas em sede policial, mesmo tendo sustentado a condenação 

a partir delas. Para Emiliano, o defensor, aplicava-se o mesmo sobre as “provas”. Ele me 

asseverou, durante o intervalo da sessão, que “esse caso é um embuste”. Além disso, 

também as pessoas que realizaram as investigações e suas reputações ganhavam relevo. 

Tanto as promotoras que atuaram nas investigações, quanto o delegado e os policiais. 

Ao final dos debates, já amanhecendo, fomos para a “sala secreta, quando todos 

os jurados demonstravam claros sinais de exaurimento. Isso porque, como disse 

inicialmente, não houve pausa para descanso, somente para realização de refeições. Após 

a votação dos jurados, os acusados foram absolvidos. Eu, a meu turno, saí do Júri sem 

entender muito bem o que havia ocorrido. Pensava por que uma tentativa mereceria toda 

essa “carga”? Me indagava, no trajeto entre o tribunal e a minha casa, quais seriam os 

motivos que levariam dois defensores públicos a encarar essa “briga”. Com o passar do 

tempo, fui entendendo que não se tratava dos indivíduos julgados, mas das “corporações” 

envolvidas no caso e das pessoas que delas faziam parte: delegados e promotores, mais 

especificamente.  

 Esta foi a maior “bola dividida” que acompanhei, ao realizar trabalho de campo. 

A maior “briga” e durante a qual a Defensoria Pública empreendeu a “maior carga”. Por 

parte dos defensores, muitos recursos foram mobilizados naquele dia. De pessoal, pois 

havia Emiliano e Noé para dar conta do julgamento. De tempo, investido tanto na oitiva 

das testemunhas quanto nas sustentações. Assim como na argumentação, que foi feita de 

maneira “aguerrida”, como os meus interlocutores definem. O tom de voz dos agentes, 

mais alto e mais forte, explicitando a “carga” feita. Não se tratava de gritar, mas de falar 

com mais força, enfatizando traços específicos do caso e ressaltando pontos importantes 

                                                
competem entre si no exercício das suas funções. 
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para a argumentação (Rinaldi, 1999). A modulação do tom de voz, os gestos mais fortes, 

assim como o tempo de fala, desigualavam a maneira como as defesas eram produzidas 

em diferentes casos.  

Mas a “briga corporativa” não mobilizou um grande número de agentes somente 

na defensoria, isto é, no âmbito judicial. Como disse acima, também o fez na fase policial. 

E tal repercussão dentro da polícia civil, se refletiu na presença dos agentes no 

julgamento. Em relação aos policiais, sua participação se afigurou como algo inédito, pois 

vieram ao plenário delegados que ocupam altos cargos dentro da instituição. Esses 

mesmos agentes esperaram por horas para depor. O último, que ocupava, tanto à época 

dos fatos quanto à época do julgamento, o cargo mais alto dentre os presentes, esperou 

por mais de seis horas para prestar depoimento. Me parece, portanto, que sua presença 

denotava que estavam em jogo a reputação sobre a qualidade e idoneidade das 

investigações conduzidas pela polícia civil. Na minha percepção, a “carga” empregada 

nesse julgamento se deu em razão daqueles que estavam envolvidos na sua administração, 

especialmente quanto à relação entre a Polícia Civil e o Ministério Público.  

Sobre o impacto do caso no MP, no intervalo do julgamento, Emiliano comentou 

comigo que as promotoras titulares, Cristina e Isaura, não queriam fazer aquele júri. 

Disse-me que Pablo estava lá por esse motivo. Essa evitação por parte de ambas se devia, 

segundo ele, ao fato das investigações e sua condução envolverem a reputação de duas 

colegas das promotoras. Assim, caso os acusados fossem condenados, a versão produzida 

em sede policial seria ratificada e, portanto, assumiriam uma posição que se alinhava com 

aquela construída pelos delegados. Indo ao encontro do que havia sido feito e dito pela 

promotora que participou das investigações. Absolver os acusados, por outro lado, 

significava reconhecer que o trabalho da polícia havia sido mal feito. Assim, ficou 

evidente para mim que a briga era pela reputação das instituições e seus agentes, e não 

pelos envolvidos no conflito ou pela natureza do crime em si.  

Esse foi o maior “júri de briga” que acompanhei durante o trabalho de campo. 

Curiosamente, era uma “tentativa de homicídio”. Elas frequentemente resultavam em 

acordos. No entanto, nesse caso não parecia importar a gravidade do delito, considerada 

baixa, mas aqueles envolvidos na sua administração. Especialmente o trabalho da polícia 

civil, em disputa com o do Ministério Público. 
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“Não precisa de provas, os fatos são notórios”: júris “de briga” e “de carga” 

em razão dos acusados. 

Durante o trabalho de campo, me deparei com sessões plenárias de júri que, pela 

forma como eram conduzidas, chamei de julgamentos eventos (Nuñez, 2017). Essa 

análise surgiu em diálogo com o conceito de evento utilizado por Marshall Sahlins (1990 

[1987])126 para compreender a vida social. Tais julgamentos, se afiguravam como casos 

de repercussão (Eilbaum e Medeiros, 2015) no campo, porque eram episódios 

comentados pelos meus interlocutores. Não no sentido atribuído por Sahlins, mas no 

sentido corrente do termo evento, diziam-me, com antecedência que “na semana que vem 

teremos o Júri do Robocop, você não pode perder!”. Tais casos, que despertavam essa 

excitação nos agentes, em geral envolviam os “chefes do tráfico” ou “líderes de facções 

criminosas”. Esses homens figuravam como réus em diversos processos que tramitavam 

no Júri, apontados como “mandantes” de homicídios.  

A classificação que recai sobre eles tem origem na forma como a polícia 

administra os casos que envolvem o “tráfico de drogas”, já no âmbito das investigações 

feitas pela Polícia Civil. Os policiais vinculam a sua elucidação à “guerra” ao tráfico e 

ligam o morto ao contexto territorial onde a morte aconteceu, ou no qual o corpo foi 

encontrado, como demonstrou Medeiros (2016) através de sua etnografia da Divisão de 

Homicídios. Assim, esses homens seriam potenciais responsáveis por qualquer morte 

violenta que ocorresse nos territórios por eles comandados. Por serem considerados pelo 

discurso policial e judicial como “chefes do morro” ou “chefes do tráfico”, os policiais 

compreendem que nesses lugares nada aconteceria sem o seu consentimento.  

Se a polícia soluciona tais casos a partir de sua vinculação com a “guerra ao 

tráfico”, no âmbito judicial, segundo o que observei, esses réus são condenados com base 

em um discurso jurídico moralizante, acionado mediante o uso da “teoria do domínio do 

fato”. Tal “teoria” é uma categoria nativa do direito127, a partir da qual os agentes judiciais 

sustentam que, embora não exista qualquer prova da participação ou de terem sido 

                                                
126 O trabalho do autor contrasta analiticamente os eventos e os acontecimentos em um mesmo sistema 
simbólico. Para ele o evento “não é somente um acontecimento no mundo, é a relação entre um 
acontecimento e um dado sistema simbólico (...) o evento é a interpretação do acontecimento”. Desse modo, 
não pode ser entendido separado de seus valores correspondentes, sendo a significância dada pelos atores 
em um determinado local e tempo, que transforma um acontecimento em evento (Sahlins, 1990 [1987]). 
Essa mesma significância que remete a importância dos eventos para a compreensão da vida social. Tal 
conceito já foi aplicado à análise da vida institucional, quando Medeiros (2014) identificou as diferentes 
formas tratamento dispensadas aos cadáveres no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. 
127 O direito sustenta-se sobre as teorias jurídicas e doutrinárias e a “teoria do domínio do fato” é uma 
delas. Trata-se de uma construção doutrinária, presente em livros de direito, que é acionada pelos agentes 
do campo durante os seus discursos.  
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mandantes de tais crimes, os “chefes do tráfico” sabem de tudo que acontece no território 

que controlam. A “teoria do domínio do fato” serve para travestir de jurídico, dar forma, 

ao discurso da acusação, dando status de técnica a uma interpretação dos agentes, mas 

sem que exista base em prova documental ou testemunhal de sua participação. A 

possibilidade de acionar essa teoria, está diretamente ligada ao personagem que 

representam, isto é, por serem considerados mais do que “bandidos”, são os “chefes” do 

“crime organizado”. 

Os julgamentos que observei de três “chefes do tráfico” – Fernandinho Beira-mar, 

Nando Bacalhau128 e Piolho - se enquadram nessa tipologia. Esses podem ser facilmente 

(re)conhecidos por seus nomes e fotografias estampadas nas páginas dos jornais e dos 

noticiários de televisão e povoam o imaginário popular, sendo apontados como 

“traficantes”. Aliás, Luiz Fernando da Costa, ou Fernandinho Beira-mar, é possivelmente 

o “traficante” brasileiro mais conhecido nacional e internacionalmente. Seu “vulgo” é 

famoso. Há inclusive um verbete na Wikipédia129 dedicado a traçar a sua biografia. 

Inúmeras reportagens já foram escritas sobre ele130, além das veiculadas nas emissoras de 

rádio e televisão. Isto é, são mais que pessoas, eles surgem como personagens131 (Mauss, 

2003 [1950]).  

Fernando nasceu no ano de 1967, no estado do Rio de Janeiro, onde também 

cresceu, mais precisamente na favela Beira-mar em Duque de Caxias, região 

metropolitana da capital fluminense. Não são poucas as notícias caracterizando sua 

                                                
128 “Bandido” que se notabilizou como chefe do “tráfico” no Morro do Chapadão, na cidade do Rio de 
Janeiro. Bacalhau seria, de acordo com o que foi sustentado por Cristina durante o seu julgamento, o 
segundo homem mais importante na hierarquia da organização criminosa autodenominada Comando 
Vermelho.  
129 O verbete sobre a vida de Beira-mar pode ser acessado aqui: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernandinho_Beira-Mar.  
130 Vide: http://extra.globo.com/noticias/rio/conheca-historia-de-fernandinho-beira-mar-649374.html. 
Acesso em: 10, set., 2016. 
131 Os conceitos de persona e personagem dialogam com o trabalho de Marcel Mauss (2003 [1950]). No 
texto “Uma categoria do espírito humano: a noção de pessoa, a de eu”, ele analisa a formação ocidental da 
categoria de “pessoa” e demonstra como as características que atribuímos aos seres humanos foram se 
construindo ao longo da vida ocidental, embora hoje naturalizadas. Parte da categoria “pessoa” como algo 
independente do clã, ainda que este último fosse o mais importante e os sujeitos fossem com ele 
confundidos. A noção de indivíduo passa a destacar-se do clã durante os cerimoniais. Dessa mudança, o 
autor chama a atenção para a constituição da persona latina, como detentora de direitos e, posteriormente, 
como um fato moral, dotado de consciência sobre si, ainda que sem a consciência metafísica do eu, que, 
essa sim, viria a ser adicionada pelo cristianismo, como “entidade metafísica” como “substância racional, 
indivisível e individual”. Nesse artigo trabalho com a categoria “persona” ou “personagem” por que 
sintetiza tanto a individualização do eu, quando se coloca em xeque a personalidade de Fernandinho Beira-
mar como aquele que “cada um é e quer ser, seu caráter (...) a verdadeira face” bem como “o personagem 
artificial, máscara e papel de comédia e tragédia representativa da hipocrisia e o embuste, o estranho ao eu”  
quando o próprio acusado empreende um esforço e busca estabelecer uma outra representação sobre si, 
durante o seu interrogatório (Mauss, 2003 [1950], p. 389-391). 
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personalidade como “violenta”, apontando-o como comandante do tráfico de drogas no 

Rio de Janeiro132, relatando sua fuga para o Paraguai133 e sugerindo possíveis relações 

dele com as FARC, na Colômbia, para negociar drogas e armas. Poderíamos dizer que a 

representação do “crime organizado” no Brasil (Misse, 2011) tem no personagem Beira-

mar a sua encarnação máxima.  

Além dessa visibilidade midiática, também no Foro e no tratamento dispensado a 

eles e aos seus processos, pelos agentes da polícia e da justiça, pode-se dizer que esses 

réus não são “comuns”. Chegam ao Fórum de helicóptero, são escoltados por agentes 

penitenciários federais fortemente armados, usam roupas civis (camisa polo, calça jeans 

e sapatênis) e não o uniforme da SEAP134 que veste a maioria dos presos. Esses acusados 

também não são trazidos ao Fórum para a realização das audiências anteriores ao júri. Por 

estarem presos em presídios federais, ditos de “segurança máxima135”, as audiências de 

instrução e julgamento antes da sentença de pronúncia, são realizadas por 

“videoconferência”. Essa forma de realização dos atos processuais demanda por si só uma 

estrutura e um espaço diferentes dos demais. São câmeras, microfones, conexões com o 

presídio, que marcam esses momentos. Os acusados não são ouvidos pessoalmente, mas 

de modo “virtual”, normalmente utilizando a estrutura da CAC que descrevi no primeiro 

capítulo deste trabalho. 

Além disso, por serem “conhecidos” e seus júris amplamente divulgados na mídia, 

as sessões se organizam como julgamentos eventos. A entrada é mais controlada do que 

nos outros casos, há lugares reservados para a imprensa e, também em razão da dimensão 

espacial do recinto, que tem um número limitado de lugares, os agentes restringem o 

acesso ao plenário. O juiz e suas secretárias, por meio da organização de uma “lista de 

convidados”, podem definir quem poderá adentrar à plateia do Tribunal do Júri para 

assisti-las.  

O julgamento de Fernandinho Beira-mar foi, sem dúvida, o maior dos julgamentos 

eventos que assisti durante a pesquisa. Cheguei cedo ao Foro naquele dia, em maio de 

                                                
132 Narrativas sobre a vida de Luiz Fernando da Costa são veiculadas pela mídia, por exemplo, nesta 
reportagem http://noticias.r7.com/cidades/noticias/saiba-quem-e-fernandinho-beira-mar-20091110.html.  
133 Veja em http://www.terra.com.br/istoe-temp/1626/brasil/1626_como_faz_traficante.htm.  
134 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. 
135 O “sistema penitenciário federal” conta com 5 estabelecimentos federais localizados em Porto 
Velho/RO, Mossoró/RN, Campo Grande/MS, Brasília/DF e Catanduvas/PR. O sistema tem capacidade 
para abrigar 1.040 presos, e “isola os presos considerados mais perigosos do País”. Fonte: MINISTÉRIO 
DA JUSTIÇA, Disponível em: 
<http://portal.mj.gov.br/depen/data/Pages/MJ887A0EF2ITEMID5AC72BD609F649AEBDB09A5A1D5
A28B9PTBRNN.htm.>. Acesso em: 15, jun., 2015.  
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2015. Não tinha nome na lista, pois não fazia trabalho de campo na Vara do Júri onde o 

julgamento aconteceria. Quem liberou a minha a entrada foi a secretária do juiz. Através 

do contato com uma jurada veterana, que circulava entre todas as Varas do Júri, servindo 

no Conselho de Sentença de cada uma delas, fui apresentada à secretária. Dona Maria, a 

jurada, me levou até a mulher e me identificou como “a antropóloga que faz pesquisa no 

X Tribunal”. Depois de nossa conversa, ela entrou no plenário e consultou o magistrado. 

Ao retornar, fui informada pela moça que meu nome estaria na lista.  

Subi ao nono andar, para entrar no plenário, mas antes tive uma conversa com um 

dos promotores que faria a acusação. Ele me afirmou: “não tenho provas de que ele 

mandou matar, mas eu vou sustentar a condenação!”. Pensando naquela informação, nos 

despedimos e segui meu caminho para a plateia. Chegando na porta do recinto, passei por 

detectores de metal e conferiram, através dos dados da minha identidade, se meu nome 

estava na lista. Sentei na fileira atrás daquela destinada aos jornalistas. O “assessor de 

imprensa” do Tribunal de Justiça passou brevemente na fileira da frente para 

cumprimentar os colegas e informar que a sessão atrasaria um pouco, mas que logo seria 

iniciada.  

Embora os repórteres estivessem na plateia, os câmeras e cinegrafistas foram 

autorizados pelo juiz a ficar no plenário, para registrar os momentos do julgamento. 

Quando Beira-mar entrou no recinto, flashes explodiram no andar de baixo, sendo 

possível ver e ouvir o disparo das máquinas fotográficas até mesmo do andar de cima, 

onde estávamos, como se não houvesse um vidro blindado entre nós e eles. Em seguida, 

houve o sorteio dos jurados, enquanto os fotógrafos continuavam a explosão das luzes 

das câmeras. O advogado demonstrava claro incômodo com elas, colocando as mãos 

diante dos olhos, na tentativa de ver o rosto dos sorteados contra as luzes, no momento 

em que precisava avaliar se iria “aceitar” ou “recusar” aqueles que integrariam o conselho 

de sentença. 

 Após a sessão ter sido instalada, o juiz, munido do seu celular, de pé, diante do 

assento de onde presidiria a sessão, filmou a todos, fazendo, em seguida, uma “selfie136” 

em seu aparelho telefônico. Inclusive, o uso de câmeras fotográficas durante o julgamento 

gerou polêmica até mesmo depois do seu término, pois um site publicou notícia dizendo 

                                                
136 Selfie é o nome dado ao hábito contemporâneo de tirar fotos utilizando a câmera frontal do celular. Desse 
modo, o próprio fotografado é incluído no enquadramento e pode observar sua imagem enquanto registra 
o momento, avaliando a foto antes de termina-la. Esse tipo de registro demonstra o “estar lá”, e indica que 
o sujeito esteve em tal lugar, em tal dia, alguma vez em sua vida. 



	

 

160 

que promotora e juíza haviam tirado uma “selfie” com o acusado. Esta nota gerou 

manifestação do MPERJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) sobre o 

ocorrido, repudiando a notícia equivocada137. A selfie mostrada pelo site era, em verdade, 

das irmãs e advogadas do acusado. A fotografia do juiz, entretanto, não foi mencionada 

em nenhum site ou jornal. 

 O julgamento se referia a três homicídios ocorrido no dia 11 de setembro de 2002. 

Naquela oportunidade Uê, conhecido por ser o “traficante” chefe da facção “Amigos dos 

Amigos138” e seus cunhados foram mortos, dentro do presídio Bangu I, considerado de 

segurança e destinado aos presos classficiados como de “alta periculosidade”, onde 

ficavam encarcerados “chefes do tráfico” de diferentes “facções”. Segundo os jornais 

narravam, as mortes se configuravam em uma vingança de Beira-mar, ao descobrir que 

Uê (líder da facção rival à sua) planejava mata-lo. Esse dia foi também descrito como um 

“dia de terror” fora do presídio, na cidade do Rio de Janeiro, com a suspensão de aulas e 

o fechamento do comércio, ordenado por “bandidos” em apoio (ou em retaliação) à 

rebelião que acontecia dentro do estabelecimento prisional, conforme narraram 

reportagens veiculadas pela mídia. 

 “Instalada a sessão” de julgamento, passaram a oitiva das testemunhas. Só havia 

uma delas presente: Celsinho da Vila Vintém139, também um “traficante” famoso, que à 

época do julgamento cumpria pena no mesmo presídio federal em que estava encarcerado 

Beira-mar. Durante a sua oitiva, o juiz permaneceu de pé, diante da testemunha, 

denotando a inquisitorialidade do ato (Lima, 1999). Celsinho estava presente no dia dos 

fatos, mas como descreverei, pouco do que ele disse durante o seu depoimento foi 

                                                
137 A nota do MPERJ dizia o que segue: “Diante da repercussão alcançada pela matéria publicada nesta 
quinta-feira (14/05), no site Portal do Holanda, sob o título “Juízes e Promotores fizeram selfie com Beira-
mar”, a Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (AMPERJ) vem a público esclarecer 
que se trata de informação erroneamente divulgada. Ao contrário do noticiado, as pessoas que aparecem na 
foto ao lado de Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, não são Juízes nem Promotores de 
Justiça do caso, mas suas advogadas.”. Disponível em: 
http://www.amperj.org.br/noticias/view.asp?ID=3145. 
138 Uê integrava, inicialmente, o Comando Vermelho. Narrativas jornalísticas sobre as relações entre as 
facções do Rio de Janeiro dão conta do plano que articulou para matar Orlando Jogador, no ano de 1994, 
em uma emboscada. Dizem ainda que a rebelião em Bangu, em 2002, se deu em razão do plano preparado 
por Uê para matar Fernandinho Beira-mar. Vide: <http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,plano-de-ue-
para-matar-beira-mar-pode-ter-sido-a-causa-do-motim-em-bangu,20020912p19724>. Acesso em 10, set., 
2016. 
139 Celso Luís Rodrigues, nascido em 1961, é também um “traficante” carioca. Segundo narram a sua 
história, ele fundou a facção criminosa Amigos dos Amigos, numa união entre traficantes do Terceiro 
Comando com outro traficante. A A.D.A é atuante na favela da Vila Vintém em Padre Miguel zona oeste 
do Rio de Janeiro. As notícias de jornal relatam que surgiu em 1994. Foi durante o início da década de 2000 
aliada ao Terceiro Comando, até a sua extinção. Desde o início rivalizou com o Comando Vermelho e com 
o Terceiro Comando Puro. 



	

 

161 

acionado pela acusação ou pela defesa, para as respectivas sustentações. A maneira como 

se deu o interrogatório de Beira-mar, que foi o ato seguinte à oitiva de Celsinho, também 

foi bastante inusitada.  

O juiz novamente permaneceu de pé, dessa vez diante do acusado, e travou com 

ele um diálogo intenso, demonstrando claramente duvidar de suas respostas e o colocando 

em um lugar de suspeição. O ato foi aberto pela afirmação clara do acusado: “eu quero 

exercer o meu direito de falar”, quando perguntado pelo juiz se ele iria responder às 

perguntas feitas. Além disso, Beira-mar, de maneira muito contrastante, quando 

comparado à postura adotada em geral pelos réus, dialogava intensamente com o 

magistrado, respondia e retrucava, mantendo a cabeça ereta e olhando diretamente para 

seu interlocutor.  

A forma como respondeu ao interrogatório e a sua fala inicial, demonstrando-se 

conhecedor de seus direitos, se contrapunha àquela adotada pelos réus que ficam de 

cabeça baixa, atestando subserviência e incorporando a sujeição criminal (Misse, 2010), 

através de uma postura que, estrategicamente, busca apontar arrependimento e contrição. 

Beira-mar não se sujeitou. Ele negou o rótulo de traficante, alegou ser um comerciante de 

drogas e falou disso sem demonstrar o arrependimento que os agentes esperavam ver nele. 

Sem pedir perdão, sem assumir uma postura penitente e, portanto, sem adotar a culpa 

católica imbricada em nosso sistema de justiça criminal. Por não se sujeitar e não exercer 

a representação de arrependimento, ele parecia incomodar e ser, portanto, mais 

fortemente questionado pelo juiz. Como se a inquisitorialidade se reforçasse (Kant de 

Lima, 2004) diante da postura do réu. Numa sociedade juridicamente desigual, os 

“bandidos” devem ser castigados140. Como Beira-mar extrapola os limites, enfrenta-os e 

não permite que o tratem de maneira assimétrica, por isso os agentes o castigam ainda 

mais. Por tentar se contrapor a um sistema hierárquico, por não se subordinar aos valores 

hierarquicamente determinados, mas contrapor-se a eles, os agentes desse mesmo 

sistema encontram meios de puni-lo e castiga-lo ainda mais. Há, assim, uma reafirmação 

da hierarquia.  

 Durante o interrogatório, novamente a dinâmica dos fatos não apareceu. Como 

                                                
140 Nesse sentido, “Ninguém nasce Fernandinho Beira-mar”, texto de Kant de Lima publicado no Jornal O 
Globo, de 05, jun., 2010, que elucida como o tratamento dado ao acusado é reflexo de todo um sistema de 
leis e práticas, aplicado desigualmente. Os “bandidos” só existem porque existem leis. No caso brasileiro, 
leis que controlam a população. Aquela parcela, que deveria ser desigual, mas não deixa que o tratem como 
tal, é mais castigada. É o caso de Beira-mar. Vide < https://oglobo.globo.com/rio/ninguem-nasce-
fernandinho-beira-mar-2998939>. Acesso em: 15, dez., 2017. 
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contraponto, o juiz questionava permanentemente a posição do réu como “chefe do 

Comando Vermelho”. Essa função era negada por ele, alegando ser “matuto”, isto é, 

quem “fornecia drogas para todos os morros”. Segundo dizia, seria esse o motivo do 

respeito dirigido a ele por todas as facções, o que permitiu que “negociasse a rebelião” 

no dia que os homicídios foram cometidos. Além disso, o juiz em tom irônico, fazia 

perguntas sobre diversos assuntos, que em nada tinham a ver com os fatos que estavam 

sendo julgados naquele momento, mas que procuravam demonstrar a sua periculosidade 

e a sua posição de “chefe do tráfico”.  

 Encerrado o ato, a acusação iniciou a sua sustentação oral. Durante o julgamento 

de Beira-mar o promotor explicou aos jurados sobre a “teoria do delito” e, posteriormente, 

sobre a “teoria do domínio do fato”. A teoria que usava, sustentava que, embora Beira-

mar não estivesse sendo acusado de atirar e matar as vítimas, ele estava sendo incriminado 

por ser “coautor”, mais especificamente, “mandante” do crie pois por ser “líder”, tinha a 

voz de comando naquele momento. Essa é a “teoria do domínio do fato” tal como é usada 

no Júri. Decorrente da especial forma de aderência ao rótulo de “bandido” que ocorre em 

casos como os de Nando Bacalhau e Fernandinho Beira-mar, esse argumento jurídico ao 

mesmo tempo que lhes coloca no patamar de “chefe”, de superior hierárquico, retira 

justamente daí a substância moralizante para confiná-los por ainda mais tempo no assim 

chamado “sistema prisional”. Nas palavras do promotor, nesse caso “ele exercia um 

papel de liderança sobre os integrantes do CV (…) e isso não precisa de prova, os fatos 

são notórios”. Com essa afirmação ele explicitava aquilo que, de fato, estava sendo 

julgado neste dia: o personagem Beira-mar e não os fatos e sua dinâmica. Não importava 

naquele julgamento o que o acusado de fato teria feito no dia do crime, mas quem era o 

réu ali julgado. 

 Depois da fala, os promotores exibiram um vídeo no telão, localizado no centro 

do plenário. Repetidas vezes reproduziram uma conversa veiculada nacionalmente pela 

TV Record, entre o acusado e o suposto amante de uma namorada sua. O material, 

disponível no canal do Youtube141, não tinha nenhuma relação com os fatos que estavam 

                                                
141 Primeiro, o vídeo apresenta a gravação de uma conversa entre Beira-mar e o amante, após o segundo 
ter sido torturado por homens subordinados ao primeiro, do outro lado da linha. O réu pergunta ao homem 
se “engolir orelha é bom”, trecho foi enfatizado na fala dos promotores reiteradas vezes. Ao que o homem 
responde que é difícil. Em seguida, questiona se o amante prefere ir para o hospital ou para a casa, depois 
de indagar se ele está com os pés e as mãos inteiras, tendo como resposta que “está tudo pendurado”. Após 
a conversa com o amante o vídeo transmite outra, de Beira-mar com seus “homens”, confirmando a suposta 
execução da vítima. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=m0XjOWWHalY. Acesso em: 2, 
maio, 2016. 
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sendo julgados naquele dia. Contudo, com a sua exibição os promotores buscavam 

mostrar o caráter “cruel” e “perverso” do acusado. Era um reforço sobre sua 

personalidade criminosa, corroborando a incriminação aos olhos da acusação (Misse, 

2010). Para tanto, ele era representado não apenas como “bandido”, mas como “um 

bandido cruel”. Com esse discurso, focado no perfil de Beira-mar, a dinâmica dos fatos 

que estavam sendo julgados naquele dia, e o que havia acontecido, se perdia no foco da 

sessão. Isso que eu já vinha percebendo em outros julgamentos, nesse aparecia apenas de 

forma mais acentuada e explícita, evidenciando o carácter quase caricaturesco da figura 

em questão. Tratava-se, pois, de um “traficante famoso” tido como “líder do Comando 

Vermelho” e, nesse raciocínio, sua personalidade por si só ensejaria a condenação.  

 Encerrada a fala da acusação, foi dada a palavra à defesa. Noronha, o advogado 

principal, estava acompanhado de duas advogadas, irmãs do acusado, mas elas não 

fizeram o uso da fala na sustentação oral. O tom de voz que Noronha empreendia para 

fazer seu discurso era extremamente alto e agudo, literalmente aos “gritos” o que contraria 

o controle da fala, esperado de um bom orador. O modelo de oratória esperado no júri 

deve ser controlado, sem que o tribuno demonstre nervosismo. Como já demonstrou o 

trabalho de Rinaldi (1999), a expressão deve estar em sintonia com os argumentos 

sustentados, enfaticamente, porém de modo calmo. Segundo a autora “não é preciso falar 

alto, mas saber alterar a voz de acordo com o argumento proposto” (1999, p. 59). A 

postura do advogado, nesse caso, remetia para o descontrole e ausência de argumentos.  

A promotora, enquanto Noronha discursava, o alertava para ter cuidado com o 

coração, pois demonstrava muito nervosismo. O advogado, por sua vez, dizia que o MP 

não fez qualquer acusação clara, o que o impedia de construir uma resposta adequada. Eu 

já o tinha visto usando este mesmo discurso de fundo em outro julgamento, inclusive 

dizendo que não havia como responder a uma acusação inexistente, porque muito vaga, 

baseada apenas na suposta liderança criminosa do acusado: 

 
Eu não sei se eu sustento negativa de autoria ou participação (…) eu não sei 
do que me defendo (…) dessa acusação da qual eu não sei qual é (…) não caiu 
uma linha do que eu vi participar, eu vi fazer (…) o que ele fez nessa 
participação? Eu desafio o MP a falar, doutor eu vi isso, doutor eu vi aquilo 
(…) eu estou muito decepcionado com o MP hoje (…) o MP não fez o seu 
trabalho, eu não sei do que ele está sendo acusado (Notas do Caderno de 
Campo). 
 

Noronha, o advogado, encerrou sua fala e os promotores vieram à réplica. Nesse 

momento, em lugar do vídeo já exibido, reprisaram no telão um outro. No novo material 
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o acusado conversava ao telefone com “Marcinho VP”, tido como líder do tráfico no 

Complexo do Alemão142, com o intuito de demonstrar a relação existente entre eles. Mais 

uma vez, nada sobre o fato que estava sendo julgado no dia, estava sendo exposto. Após, 

o advogado veio em tréplica, novamente em brados, mas também sem falar dos “fatos” 

que estavam sendo julgados. As sustentações foram encerradas por volta de meia noite. 

A sentença, condenatória, foi proferia no início da madrugada e veiculada por diversos 

meios de comunicação, em suas páginas da internet no mesmo momento que foi 

proferida, sendo também manchete nos jornais no dia seguinte. Beira-mar foi condenado 

a 120 anos de prisão, pelo “homicídio qualificado” de quatro pessoas. 

Os julgamentos desses traficantes e outros ‘bandidos” conhecidos publicamente, 

encerram em si as características de eventos. Não só como categoria analítica, conforme 

atribuído por Sahlins (1990 [1987]), mas também no sentido corrente do termo. Isso 

porque demandam mobilização, preparação e organização dos agentes e de suas 

atividades, para dar conta desses casos. No julgamento de Beira-mar o magistrado criou 

lista de convidados, recepcionou a imprensa, posicionou os fotógrafos e fez selfies. Além 

de ter organizados salgadinhos e bebidas para os jurados.  

Assim, por todas as características que reúnem, em um primeiro momento os 

pedidos de absolvição ou acordos são impensáveis, em razão de tamanha repercussão e 

que têm como figurais centrais personagens tão conhecidos, inclusive midiaticamente. 

Não à toa, Cristina, a promotora, enunciou a frase “quem, afinal, pediria a absolvição de 

um Nando Bacalhau, ainda que não tivesse provas?”, em conversa comigo e a reafirmou 

à Pablo durante uma tarde de audiências. Também por isso, o promotor que atuou no 

julgamento de Beira-mar, embora tenha reconhecido a inexistência de provas em nossa 

conversa, pediu a sua condenação. Nesses casos a “briga” com “carga” surge inicialmente 

como a única solução possível, pois os réus são conhecidos e tidos como “bandidos” que 

ameaçam a sociedade. Além disso, o fato de serem defendidos por advogados também 

leva a “briga” e agudiza a “carga”.  

Essas “brigas” se dão em razão das pessoas e no caso desses homens se reforçam 

                                                
142 Faço distinção entre Marcinho VP do “Dona Marta” que foi assassinado em 2003 dentro do Presídio 
Bangu 1 e Marcinho VP do “Complexo do Alemão”. Ambos eram da mesma “facção” - Comando 
Vermelho - mas apenas o segundo está vivo. O “Marcinho do Complexo” teria mandado matar o primeiro 
por considerar que estaria “aparecendo demais” por ter dado entrevistas à Caco Barcellos. Suas declarações 
geraram o livro “O Abusado”. Marcinho VP – Do Alemão, com quem Beira-mar estaria conversando ao 
telefone, foi transferido para o Presídio de Segurança Máxima de Catanduvas/PR, que, por sua vez, não é 
o mesmo em que está Fernando, em Porto Velho/Rondônia. A conversa pretendia mostrar que ambos 
pertencem a mesma organização criminosa. 
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ainda mais, pois seus julgamentos seguem dinâmicas e lógicas parecidas. Além disso, 

nesses três casos, foram conduzidos pelo mesmo advogado: Noronha, conhecido na 

capital fluminense como “defensor dos chefes do tráfico”. Ele assume casos de “bandidos 

famosos”, segundo me explicou, por “conhecê-los no presídio federal onde cumprem 

pena”. Através do “boca-a-boca”, comentam entre eles sobre o seu trabalho. Os 

julgamentos dos três acusados, portanto, tiveram também como personagem central o 

advogado.  

 O homem, um senhor em torno dos seus sessenta anos, costumava chegar sozinho 

ao plenário. Não era figura desconhecida no Júri, ao contrário, todos os agentes o 

conheciam. Quando adentrava ao recinto acompanhado, normalmente estava com os 

advogados que conduziram o caso na primeira fase ou, no caso de Beira-mar, com as 

próprias irmãs do réu. No júri, um procedimento bifásico143, é muito comum que os 

trabalhos sejam conduzidos por diferentes profissionais na primeira e na segunda fase e 

que seja contratado um outro advogado – com “experiência de júri” para fazer as 

sustentações orais no dia do julgamento ou, até mesmo que o processo seja remetido para 

a defensoria pública. Um contraste interessante é que, quando a defesa é privada, a 

“tribuna” fica mais povoada do que nos dias em que o defensor público atua. Isso porque 

os defensores geralmente trabalham sozinhos, no máximo na companhia de seus 

estagiários que, algumas vezes, vão acompanhar os casos. 

A configuração do espaço se altera quando se trata de um caso “famoso” que conta 

com “defesa privada”. Além disso, os júris “de advogado” são conhecidos por serem mais 

“demorados”. Essa temporalidade estendida se deve ao cumprimento de formalidades. 

Isso porque, diante da inexistência de relações próximas, alimentadas pelo contato diário, 

entre advogados, promotores e juízes, os primeiros tendem a insistir no cumprimento de 

certos ritos. De mais a mais, o seu não cumprimento pode dar margem para que peçam a 

anulação do julgamento, algo que os agentes buscam evitar. Essas formalidades, embora 

estejam previstas no CPP, são muitas vezes, na prática, ignoradas pelos agentes do 

Estado, para dar mais rapidez aos julgamentos. 

 

                                                
143 O procedimento do júri é chamado de “bifásico” pela lei e pela doutrina porque se divide na fase 
anterior à pronúncia e na fase posterior à pronúncia. A “pronúncia” é a decisão do juiz quanto à 
“competência” do júri para julgar o caso. Nesta fase o juiz decide se o caso será, ou não, levado à julgamento 
pelos jurados. Na fase seguinte, caso o réu seja pronunciado, ele será submetido à julgamento por sete 
jurados, numa sessão especial para esse fim. Caso seja impronunciado, o caso pode ser arquivado ou, ainda, 
remetido para outra Vara Criminal, caso seja uma “desclassificação”, isto é, não seja um crime considerado 
“doloso contra a vida” e que, portanto, não deve ser julgado pelo Júri mas sim pelo Juiz Criminal. 
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 “Se fosse o defensor público eu teria pedido a absolvição”: do acordo à briga  

“Quem vai pedir a absolvição do Piolho?”. Essa frase foi enunciada pela 

promotora Cristina, durante uma conversa informal com Pablo, o promotor substituto, em 

uma tarde de realização de audiências. Pablo, dois dias antes do diálogo, havia 

protagonizado a acusação de Alexandre Bandeira de Melo, conhecido como Piolho. O 

réu era apontado pelos policiais e agentes do judiciário como um traficante144, “chefe” do 

Morro do Dezoito, localizado em Quintino, zona norte do Rio de Janeiro. Foi preso em 

abril de 2012, depois de permanecer um período “foragido”.  

Além de ser considerado também um “chefe do tráfico”, seu nome era associado 

a um famoso episódio, ocorrido em outubro de 2013 na cidade do Rio de Janeiro. Tratava-

se de uma troca de tiros descrita pela imprensa e pelos agentes do judiciário como um 

“atentado” contra um juiz. À oportunidade, um policial militar e um menino de oito anos 

foram mortos em uma troca de tiros, em frente ao Fórum de Bangu. Segundo a imprensa, 

essa seria uma “tentativa de resgate” de Piolho e de outro traficante, conhecido como 

Chocolate. As notícias diziam ainda que “criminosos fortemente armados” chegaram em 

veículos, no “intuito de resgatar dois presos que prestavam depoimento no local145” e que 

os “traficantes tinham planos de matar o magistrado”. O juiz que presidia a audiência à 

época, era Antônio, que depois veio a tornar-se titular do Júri, como relatei no capítulo 

dois deste trabalho. 

Esse acontecimento no Foro de Bangu, em 2013, foi amplamente divulgado na 

mídia. Mas além da repercussão midiática, houve repercussão quanto ao funcionamento 

do judiciário fluminense, tal como o caso narrado anteriormente, que tinha Beira-mar146 

como acusado. Depois do episódio no Foro de Bangu, todas as audiências criminais e 

                                                
144 Vide, dentre outras, notícia veiculada aqui <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/04/chefe-
do-trafico-de-morro-na-zona-norte-do-rio-e-preso-diz-policia.html>. Acesso em: 03, set., 2017. 
145 Vide, dentre outras, notícia veiculada aqui < http://veja.abril.com.br/brasil/tentativa-de-resgate-de-
presos-termina-com-crianca-morta/>. Acesso em: 02. set., 2017. 
146 Os assassinatos dentro de Bangu I, ocorridos no ano de 2002, não só foram amplamente explorados pela 
mídia, ganhando até mesmo reprodução cinematográfica (no filme Tropa de Elite II), como também 
integraram parte dos episódios que levaram o Rio de Janeiro a pensar e aplicar medidas de segurança 
pública mais duras para o encarceramento dos “bandidos de alta periculosidade”, como o regime disciplinar 
diferenciado e, posteriormente, afetaram o funcionamento do Departamento Penitenciário Nacional – 
DEPEN, com a criação dos presídios federais. Para mais informações sobre o contexto no qual surgiu o 
Regime Disciplinar Especial de Segurança no Presídio Bangu 1 vide Caldeira (2004). O “sistema 
penitenciário federal” conta com cinco estabelecimentos federais localizados em Porto Velho/RO, 
Mossoró/RN, Campo Grande/MS, Brasília/DF e Catanduvas/PR e tem capacidade para abrigar 1.040 
presos, e “isola os presos considerados mais perigosos do País”. Embora previsto em lei desde 1984 foi 
implantado de fato somente no ano de 2006, com a reestruturação do DEPEN/MJ e criação do presídio de 
Catanduvas. Fonte: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Disponível em: 
<http://portal.mj.gov.br/depen/data/Pages/MJ887A0EF2ITEMID5AC72BD609F649AEBDB09A5A1D5
A28B9PTBRNN.htm.>. Acesso em: 15, jun., 2015. 
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júris não podem mais acontecer nas Unidades Regionais147 da Justiça da capital e 

passaram a ser realizados apenas no Foro Central, por razões “de segurança”. Sobre 

Piolho, então, recaiam essas duas representações. Ele era mais que um “chefe” do tráfico, 

pois anos antes ele teria mandado matar o juiz que hoje era presidente do Júri. 

A sessão realizada em 16 de julho de 2015 não tinha nada a ver com o episódio 

ocorrido no Foro em Bangu. O fato que ia a julgamento naquele dia dizia respeito ao 

homicídio de duas moças. Não se sabia exatamente onde os assassinatos teriam ocorrido, 

pois os corpos foram encontrados dentro do porta-malas de um carro. O veículo estava 

abandonado em uma rua da zona norte da cidade. Foram localizados por conta do odor 

que exalava do carro, que despertou a atenção dos moradores e transeuntes, em razão do 

avançado estado de decomposição. Além disso, o laudo pericial dizia que cada um dos 

cadáveres havia sido alvejado com mais de vinte tiros de fuzil. Piolho foi incriminado 

como “mandante do crime”, pois os corpos foram “desovados” próximo à favela.  

O julgamento de Piolho, para além das características relacionadas com a 

administração dos casos em que figuram como acusados os “chefes do tráfico”, ganhou 

destaque aos meus olhos em razão da forma como afetou o trabalho do MP. Pablo, que 

havia acordado com os defensores em pedir a absolvição, modificou a tese que sustentou 

em plenário ao constatar a presença de Noronha, o advogado. Inicialmente, uma semana 

antes do julgamento, os agentes supunham que Piolho seria defendido por Nilo, Daniel 

ou Fernando, os defensores públicos, pois ele não havia nomeado defensor privado. 

Diante disso, Pablo disse aos colegas, durante conversas informais, que, depois de 

analisar o processo, concordava em pedir a absolvição, por ausência de provas.  

No entanto, poucos dias antes da realização do rito, Piolho contratou o advogado 

privado. Eu tomei conhecimento dessa mudança no dia anterior ao julgamento, ao longo 

de uma das minhas visitas à sede da Defensoria, que fazia para acompanhar o trabalho 

dos agentes. Pablo, por sua vez, nada sabia antes de chegar ao plenário. Notei que a 

mudança era inesperada por ele pois, enquanto o advogado fazia a sustentação, o 

promotor sentou-se ao meu lado e disse: “se fosse o Nilo [defensor público] eu teria 

pedido a absolvição, mas aí eu vi o Noronha [advogado] e fiquei com raiva. E essa 

advogada salafrária... Eu nem estudei o processo achando que era o Nilo. Mas vi o 

                                                
147 A comarca do Rio de Janeiro conta, além do Fórum Central, com os Fóruns Regionais. Os últimos 
dividem-se em Regional de Bangu, da Barra da Tijuca, de Campo Grande, da Ilha do Governador, de 
Jacarepaguá, da Leopoldina, de Madureira, do Méier, da Pavuna e de Santa Cruz. Antes do “atentado”, 
audiências criminais também ocorriam nessas unidades. Depois dele passaram a ocorrer somente no Foro 
Central.  
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Noronha e resolvi sustentar!”. Quando mencionou a advogada “salafrária”, referia-se à 

mulher que acompanhava Noronha, e que havia conduzido o processo antes da pronúncia, 

isto é, na primeira fase do procedimento. Ela é conhecida pelos agentes como sendo 

“advogada do tráfico”, categoria nativa que explicarei a seguir.  

A atitude de Pablo naquele dia, fez sentido quando me recordei de uma conversa 

nossa. Certa vez ele me disse que os advogados “incomodam”. Não à toa, portanto, ele 

mudou a condução do caso de Piolho quando percebeu que, ao invés dos defensores, o 

acusado seria “patrocinado” pelo mesmo advogado que havia atuado nos júris de 

Fernandinho Beira-mar e Nando Bacalhau: Noronha. A mudança de estratégia que se 

seguiu por parte de Pablo, mostrava, me parece, o reforço da identidade e hierarquia entre 

aqueles que pertencem e aqueles que não pertencem à família judicial. Estabelecendo-se, 

assim, estratégias diferenciadas e uma desigualdade nas práticas judiciais, em razão de 

quem atua na defesa dos acusados e não apenas em relação aos réus. São ambos elementos 

que se perpassam e ganham contornos contextualmente. Caso Pablo pedisse a absolvição 

de Piolho, só poderia fazê-lo no âmbito da família judicial, jamais diante de um advogado 

privado. Os acordos e as brigas, portanto, são influenciados por uma combinação de 

elementos, que não apenas quem faz a defesa ou quem está sendo julgado. 

Durante o julgamento de Piolho, em comparação com o que aconteceu com o caso 

de Fernandinho Beira-mar, falou-se menos ainda da dinâmica dos fatos. Se, no caso de 

Beira-mar, os agentes ainda mencionaram a dinâmica do crime durante o interrogatório 

de Celsinho da Vila Vintém, no caso de Piolho ela sequer foi abordada. A acusação feita 

por Pablo foi baseada exclusivamente na “periculosidade” do acusado, na “necessidade 

de que fique afastado da sociedade”.  

O promotor também argumentava que o Júri “é o lugar onde cidadãos de bem vêm 

fazer justiça” e dizia que “se tem um lugar que os senhores podem largar o tecnicismo e 

fazer justiça, esse lugar é aqui”. Disse ainda aos jurados, claramente, que a perícia não 

encontrou provas de quem cometeu o crime. Isso, logicamente, também impediria que 

encontrassem provas de quem porventura o tivesse ordenado. No entanto, para embasar 

seu pedido de condenação, argumentou que “não se pode esperar do Brasil o que se espera 

de CSI Miami148”. Por fim, requereu aos jurados que, na hora do voto, lembrassem do 

                                                
148 CSI Miami foi uma série de televisão americana que acompanhava o trabalho de investigação criminal 
de uma equipe em Miami. Foi exibida nos Estados Unidos, pela primeira vez no ano de 2002 e durou dez 
temporadas. A série foi produzida conjuntamente entre a Alliance Atlantis e a CBS Television Studios. No 
Brasil foi veiculada pelo canal fechado AXN e também pela Rede Record, na rede aberta. 
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“atentado em Bangu”, durante o qual um “menino foi assassinado pela quadrilha desse 

cidadão aí”. Encerrou sua fala requerendo a condenação do “cidadão”, de modo que, para 

tanto, os jurados ficassem ao “lado da sociedade”. Alegou, por fim, que ele poderia pedir 

a absolvição do réu, mas não o faria por todas as questões morais apontadas durante sua 

fala. 

A defesa, a seu turno, argumentou que não havia provas. Usando o mesmo tom de 

voz adotado no julgamento de Beira-mar, o advogado, que quase gritava, chamava 

atenção para a “ausência” de evidências. Para reafirmar tal ponto, durante o julgamento, 

Noronha enunciou: “o Dr. Promotor disse para a Defensoria Pública que ia pedir 

absolvição. Os corredores do Fórum falam! Esse é um caso de absolvição!”. Acontece 

que, com sua afirmação, o homem mencionou publica e expressamente, o acordo que 

havia sido feito entre os defensores e o promotor, expondo, assim, algo que, segundo as 

regras locais, não deveria ser dito publicamente.  

O comentário tecido por Noronha durante sua exposição causou um conflito entre 

o defensor Fernando, tanto com relação a Pablo, quanto no tocante ao próprio advogado. 

No dia seguinte ao julgamento, Fernando me relatou estar muito incomodado com a 

alusão pública à conversa reservadamente travada entre ele e Noronha na sede defensoria. 

Isso porque, como o advogado assumiu o caso intempestivamente e não tinha 

conhecimento do processo, ele foi até a instituição buscar cópias dos “autos” para 

preparar o julgamento. Nessa oportunidade, Fernando teria contado a posição do 

promotor no caso, sobre a “ausência de provas”.  

O defensor me disse então que: “Pablo e Noronha foram desleais comigo. Pablo 

não podia ter mudado de ideia e Noronha não podia ter falado sobre a nossa conversa”. 

A “lealdade” apareceu como uma categoria chave no campo para firmar acordos, como 

explicarei no próximo capítulo. Nesse caso, o defensor considerava que ambos tinham 

sido “desleais” com ele, um por expor uma conversa sigilosa e, o outro, por não ter 

cumprido o combinado, face à mudança na acusação de Piolho.  

A mudança na estratégia de Pablo, portanto, não se relacionava com o caso, suas 

provas ou quaisquer outros elementos. O júri, que seria “de acordo” se fosse sustentado 

pela defensoria, tornou-se um “júri de briga”, no momento em que o promotor notou a 

nomeação do advogado. Dos quase sessenta júris que assisti durante o trabalho de campo, 

somente dez foram “de briga” e “de carga”, como os três que descrevi até então ao longo 

desse capítulo. E, curiosamente, sete foram conduzidos por advogados, como os últimos 

dois narrados acima.  
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Me parece que os casos conduzidos por advogados não habilitariam a realização 

de acordos, por diversos motivos. Embora tais casos possam, como demonstrarei no 

capítulo seguinte, levar a um pedido de absolvição por parte do MP. Isso porque, a 

desigualdade que se estabelece pelo não pertencimento à família judicial é um dos 

elementos mais relevantes. Inclusive, a “confiança”, que se funda na “lealdade”, é 

essencial para a existência dos acordos. Os advogados são vistos não só como aqueles 

que “atrapalham” o andamento dos trabalhos, mas como aqueles em quem não se pode 

confiar. Uma percepção que, na visão do Fernando, por exemplo, ficava reafirmada na 

atitude de Noronha, que, transgredindo as regras, expôs uma conversa que não deveria 

ser publicizada. Não raro ouvia comentários sobre os advogados. Os agentes me diziam 

que “eles estão aí para nos atrapalhar” e “deles a gente não sabe o que esperar”. 

Assim, seja porque exigem o cumprimento de formalidades que os defensores não 

costumam fazer (o que, dentro outras coisas, demanda mais tempo para o julgamento), 

seja porque com isso buscam prestar e expor publicamente um melhor atendimento aos 

seus clientes, pois recebem pelos bons serviços prestados e assim constroem também sua 

reputação e clientela, a relação dos advogados com as causas – e com os agentes – é 

diferenciada em relação àquela que estabelecem os agente da família judicial entre si. 

Essa sim, supostamente baseada não na relação de prestação de serviço, mas em 

categorias morais, como confiança, lealdade e reciprocidade.  

 

“Que advogado chato, eu tento ser gentil e não cortar, mas como é chato!”: os 

advogados e as brigas 

Não apenas os casos de repercussão tinham advogados nomeados. Dentre os sete 

de “briga” e “carga” e advogados, quatro foram defendidos pelos últimos, mas não eram 

eventos. A maneira como esses profissionais são tratados, contrasta com a forma como 

os agentes do Estado, integrantes da família judicial, se relacionam uns com os outros. 

Certa tarde, enquanto aguardávamos a chegada dos presos para que pudesse ter início 

uma sessão de julgamento, essa diferenciação ficou ainda mais explícita para mim. O júri, 

que acabou não ocorrendo, tratava do “caso da celíaca”, o mesmo que sensibilizou a juíza 

Catarina, como relatei no capítulo segundo. Como havia dois acusados, a “mandante” do 

crime e o seu amante, apontado como “executor”, atuariam na defesa Fernando, 

representando o amante, e um advogado privado, representando a mulher. Naquele 

momento estávamos no plenário Fernando, Catarina, Pablo, o advogado e eu.  

O último empenhava-se em pedir a prisão domiciliar da acusada, sob o argumento 
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de ser portadora de doença celíaca. Para isso, conversava com os agentes, explicando as 

dificuldades que a mulher enfrentava para se alimentar dentro do presídio. Enquanto 

esperávamos, o advogado da ré insistia em comentar também com Fernando, o defensor, 

sobre tal enfermidade e reafirmava o quanto ela “estava sofrendo” no presídio. Como 

Fernando havia atuado no núcleo da defensoria que atende o sistema prisional, parecia 

esperar sua chancela quanto às informações que ele apresentava à juíza. Para tanto, 

reiterava insistentemente como a ré havia emagrecido, pois “não há comida especial para 

celíacos”, por essa razão “ela tem diarreia com sangue e vários laudos das nutricionistas 

e dos médicos atestam isso”. O advogado afirmava ter pedido diversas vezes que a 

acusada fosse transferida para prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira, o que não foi 

deferido. A direção do presídio, a seu turno, alegava que ela estaria recebendo 

alimentação especial. Fernando o ouvia, mas demonstrava claros sinais de impaciência, 

face à conversa que o advogado tentava travar com ele. 

O julgamento foi suspenso, em razão do atraso na apresentação dos presos. Depois 

de expressa a decisão de suspendê-lo, o advogado foi embora. No entanto, os agentes 

permaneceram em plenário e conversavam, entre eles e comigo, sobre o homem que havia 

acabado de sair. Pablo dizia que a decisão de adiar o julgamento era mesmo a mais 

adequada pois, como havia advogados “para atrapalhar”, o Júri seria mais longo que o 

necessário. Afirmava novamente que o júri poderia demorar pois “de advogado a gente 

não sabe o que esperar”. Fernando, por sua vez, concordou com o comentário do promotor 

e emendou “a gente faz júri todos os dias, tem prática, vai contratar advogado para quê?!”. 

Seguiu, ainda, demonstrando seu incômodo quanto ao uso da tribuna da defesa pois “eles 

[os advogados] ocupam toda a minha bancada”. Encerrou compartilhando seu 

desconforto com Pablo quanto à presença do homem: “que advogado chato, eu tento ser 

gentil e não cortar, mas como é chato!”.  

Claro que, assim como as classificações recaem sobre os agentes do Estado 

hierarquizando seus lugares, o mesmo acontece com os advogados. De modo que esses 

homens e poucas mulheres não ocupam, nessa grade classificatória, todos o mesmo lugar, 

aos olhos dos agentes. Os advogados “do tráfico”, que mencionei anteriormente, são 

aqueles que acompanham os casos que envolvem “traficantes” como acusados, mas não 

necessariamente fazem as sessões plenárias dos júris. Recorrentemente os via andando 

em duplas, chegando para as audiências da fase de instrução. Eram contratados para os 

procedimentos dessa primeira etapa do processo, diferentemente de Noronha, que era o 

advogado da segunda fase dos “chefes do tráfico”. 
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Esses profissionais contrastam com aqueles que atuam nos “escritórios boutique”. 

Tais advogados, os “criminalistas”, cobram honorários bastante altos, em comparação aos 

“porta de cadeia”. Os primeiros destoam dos últimos, isto é, dos “advogados do tráfico” 

e dos “porta de cadeia”, tanto em razão das roupas que vestem, quanto por conta da 

maneira como falam. Os “criminalistas” costumam usar ternos escuros, exceto às sextas-

feiras de verão e quando não vão “despachar” com os juízes. Todos os trajes são feitos de 

tecidos nobres. Normalmente essas vestimentas de qualidade custam, no mínimo, dois 

mil reais. As camisas são bordadas com suas iniciais e, geralmente, são fechadas com 

abotoaduras, também com as respectivas iniciais e feitas de prata ou ouro. Além das 

gravatas e dos sapatos sempre lustrados, sua “postura” corporal é ereta, caminham com 

“porte”, como me disse a secretária do juiz. A maneira como falam também é mais gentil, 

embora enfrentem os magistrados, o fazem com “elegância”. Tais advogados cobram 

muito caro para acompanhar os processos ou o fazem pro bono.  

“Eles têm trato”, como me dizia a promotora Cristina. E normalmente circulam 

nos mesmos ambientes que os agentes do Estado. Também costumam ser professores 

universitários e participar de debates que têm lugar no mundo do direito (Bonelli, 1998). 

Além disso, comparecem a eventos como lançamentos de livros e palestras organizadas 

pelas entidades de classe, como a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) ou, ainda, dos 

promotores, como a AMPERJ (Associação do Ministério Público do Estado Rio de 

Janeiro). Também dão aulas na EMERJ (Escola da Magistratura do Estado do Rio de 

Janeiro), a convite dos magistrados que são os responsáveis pelas “disciplinas” 

ministradas pela escola.  

Os casos pro bono especialmente lhes interessam pela repercussão. Exemplo de 

uma atuação como essa foi a do caso “do cinegrafista da Band” que morreu durante as 

manifestações ocorridas no Rio de Janeiro de 2013. Caio e Fábio Raposo149 foram 

assessorados por dois advogados criminalistas que não atuam no júri frequentemente. 

Seus serviços são muito caros. No entanto, o fizeram pro bono sob a justificativa de, além 

de ser um caso de repercussão, ter, segundo eles, alta “conotação política”.  

A conotação política a que se referem esses profissionais está relacionada com as 

                                                
149 Fábio Raposo Barbosa e Caio Silva de Souza são acusados de matar o cinegrafista da Band Santiago 
Andrade, em fevereiro de 2014. O caso foi inicialmente levado ao Júri. Depois, um recurso que os 
advogados levaram ao TJRJ reconheceu a incompetência do Júri e enviou o processo para a vara criminal 
comum. Em 2017 o STF mandou que o caso retornasse ao júri. Vide, para mais informações: 
https://oglobo.globo.com/rio/stf-confirma-juri-popular-de-acusados-da-morte-do-cinegrafista-santiago-
21391210. Acesso em: 16., dez., 2017. 
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disputas entre agentes “punitivistas” ou “garantistas”. Os últimos, aos quais 

excepcionalmente se juntam alguns juízes e promotores, são na maioria advogados que 

demandam o cumprimento das “garantias fundamentais” previstas na Constituição 

Federal. Ser “garantista” significa, num contexto inquisitorial (Kant de Lima, 2004 e 

Lima, 1999) opor-se à aplicação de diversos dispositivos do Código de Processo Penal e, 

por isso mesmo, “incomodar”. Essa constatação do “incômodo” causado pelos advogados 

também foi notada por Toledo Lima (2014, p. 74) em sua pesquisa nos Juizados Especiais 

Criminais. Como eles dificultam a realização dos acordos esperados pelos conciliadores, 

são definidos como aqueles que atrapalham o andamento dos processos, sendo descritos 

como “arrogantes”.  

Também se enquadram em outra categoria os advogados “militantes”. Esses são 

aqueles que assumem causas de cunho político, à semelhança dos advogados dos 

escritórios “boutique”. No entanto, não se vestem como os primeiros, de maneira 

requintada e não circulam nos mesmos contextos que os agentes do judiciário, exceto se 

forem docentes de instituições de ensino ou pós-graduandos, o que também é frequente. 

Assumem os processos por questões claramente ideológicas e explicitam essa opção, 

como é o caso do coletivo de advogados que atua na defesa de “Rafael Braga150”. O réu é 

defendido pelo Instituto de Defensores de Direitos Humanos (DDH) 151. Estes últimos, os 

advogados “defensores dos direitos humanos” são vistos de forma mais negativa pelos 

promotores e juízes, pois são ainda mais demandantes quanto à garantia dos direitos dos 

acusados, se comparados aos “advogados criminalistas”. Os defensores públicos, no 

entanto, mantêm com eles relações de cordialidade, pois interagem com frequência, em 

razão das diversas causas nas quais atua a Defensoria Pública, em parceria com essas 

entidades ou coletivos de advogados e advogadas. 

                                                
150 Rafael Braga Vieira, segundo o site que veicula a “Campanha pela Liberdade de Rafael Braga” é “um 
jovem Negro, pobre, que até junho de 2013 trabalhava catando material para reciclagem nas ruas do Centro 
do Rio de Janeiro. Vivia em situação de rua e, para não gastar muito dinheiro de passagem, voltava somente 
às vezes para sua casa, na Vila Cruzeiro, onde morava com seus pais e irmãos e irmãs”. Ele foi preso durante 
as manifestações ocorridas no ano de 2013, na cidade do Rio de Janeiro. Após a notícia de sua condenação, 
diversos coletivos, ativistas e militantes começaram a se mobilizar em torno da causa. Atualmente Rafael 
continua preso e segue como referência para os militantes que reivindicam a atuação na luta pelos direitos 
humanos. Aqui mais informações sobre a campanha: https://libertemrafaelbraga.wordpress.com/about/. 
Acesso em: 20, out., 2017. 
151 O Instituto de Defensores de Direitos Humanos (DDH) é uma associação civil de fins não-econômicos, 
fundada em dezembro de 2007, cuja missão institucional é o desenvolvimento de programas de promoção 
e defesa dos direitos humanos, econômicos, sociais e culturais, sobretudo através da assessoria jurídica 
gratuita em casos paradigmáticos de violência institucional e privação de liberdade, bem como do 
desenvolvimento de atividades de formação e capacitação em direitos humanos. O DDH se destaca na 
atuação no âmbito da segurança pública e sistema prisional. Mais informações sobre a atuação do instituto, 
podem ser acessadas aqui: http://ddh.org.br/about-us-alternative/missao/. Acesso em: 20, out., 2017. 



	

 

174 

Grande parte dos advogados que circulam no júri não vem de “escritórios 

boutique” ou é composta de “militantes”. Aliás, se o júri era a “vitrine” dos “grandes 

tribunos152” hoje eles circulam muito pouco por lá. As sessões plenárias são conduzidas, 

na esmagadora maioria das vezes, pelos defensores. E quando o são por advogados, não 

se tratava dos afamados. O mais conhecido dos “tribunos” que vi atuar durante todo o 

trabalho de campo, foi Noronha, aquele que defendeu os “chefes do tráfico”.  

Dos outros “júris de briga” com advogados privados, não se tratava de nenhum 

“causídico ilustre”. Eram profissionais desconhecidos do Fórum, pois os agentes diziam 

não saber o que esperar deles e nem de onde vinham. “Não sei o que esperar! A história 

não fecha!”, dizia Isaura à Antônio em conversa no gabinete dele, antes de começar um 

Júri, que tinha um advogado como adversário. 

Por sua parte, a presença de Isaura, Cristina ou de Pablo, também se afigurava 

como elemento fundamental para o desenrolar da “briga” e da “carga”. Cristina era 

conhecida pelos agentes como uma promotora “irredutível”, alguém com quem seria 

“impossível negociar”, pois ela “nunca pede absolvição”. Os júris que ela atuava, 

portanto, eram quase sempre “de briga”, “com carga” ou “sem carga”. A “carga” nesse 

caso era determinada por seus oponentes. Quando os defensores optavam por não fazer 

esforço pois consideravam o caso “perdido”, não havia “carga”. No capítulo seguinte a 

este, descreverei os pedidos de absolvição por parte dos promotores que, a final, não eram 

tão infrequentes. Contudo, Cristina só o fez uma vez. Foi um dia classificado como 

“inédito” por todos os presentes. 

 

“É uma questão de carga!”: brigas “com carga” entre a família judicial 

Os dois casos de “briga” “com carga” que envolveram defensores também se 

desenharam como extraordinários, durante a realização de minha pesquisa. Um deles 

tinha como opositor Nilo que, embora fosse defensor público, como já expliquei, era 

classificado em uma posição diferenciada no contexto da família juducial. O outro foi 

realizado por Cristina e Noé, defensor titular da outra vara, e versava sobre uma “tentativa 

de homicídio”. Era um “caso de paixão”, como meus interlocutores costumavam chamar.  

Lembro desse julgamento com muita clareza. Ficou registrado não só nos meus 

                                                
152 Referência feita por Evandro Lins e Silva em seu depoimento para o programa de História Oral do 
CPDOC/FGV. SALÃO dos passos perdidos: depoimento ao CPDOC / [Entrevistas e notas: Marly Silva da 
Motta, Verena Alberti; Edição de texto Dora Rocha]. Rio de Janeiro: Nova Fronteira: Ed. Fundação Getulio 
Vargas, 1997. 525p. il. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/6737>. Acesso 
em: 20, ago., 2017. 
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diários de campo, mas especialmente em minha memória, pois eu frequentemente voltava 

a ele quando contava algo sobre a pesquisa a meus colegas, ou aos alunos em sala de aula. 

Essa forte lembrança tinha relação com as pessoas envolvidas e, sobretudo, com a 

“gravidade” do caso. Embora a promotora imputasse “gravidade” a ele, aos meus olhos, 

aquela “briga” não deveria sequer estar no júri, não fazia sentido. Enquanto eu via uma 

“lesão corporal”, a ré havia sido denunciada por “tentativa de homicídio” e, além de ter 

sido pronunciada, Cristina sustentou a acusação na segunda fase, em plenário.  

Tal julgamento ocorreu no dia 11 de setembro de 2014 e minha entrada no campo 

era ainda muito recente. Havia pouco que passara a assistir as sessões com mais 

frequência e, embora tenha tido contato direto com os agentes desde o primeiro dia, 

demorei um pouco para me sentir confortável na condição de observadora, como 

demonstra minha opinião sobre a pertinência do caso no Júri. Ainda tateava o melhor 

trato com meus interlocutores, que até aquele momento não conversavam abertamente 

sobre os casos comigo.  

Quando cheguei ao plenário, notei que a ré não estava presa. Era uma moça muito 

jovem, tinha 26 anos, como vim a saber quando a sentença foi elaborada pelo juiz, ao 

final do julgamento. Vestia blusa escura, um casaco preto, calças jeans e usava um tênis 

da marca all star. Prendeu os cabelos lisos e escuros num “rabo de cavalo”. Como disse, 

ela seria defendida por Noé, o titular de outra Vara do Júri. Falei de Noé na “briga 

corporativa”. Ele era um defensor bastante experiente, antigo na instituição e muito 

conhecido e respeitado no mundo do direito criminal.  

O caso era, na representação do policial que fazia a segurança do plenário, “uma 

feijoada”. Sua referência mostra uma porosidade entre o mundo policial e o mundo 

judicial e seus sistemas de significados pois “feijoadas” são, segundo os policiais, aqueles 

casos que, em contraste com os “casos de relevância”, não merecem atenção da polícia. 

Os segundos são considerados o “verdadeiro trabalho policial” e são esses que costumam 

parar no poder judiciário, pois as “feijoadas” são filtradas153 pelas polícias militar e civil. 

Embora sejam os mais recorrentes no âmbito policial, são vistos como os casos que 

atrapalham o trabalho da polícia, disputando recursos com os segundos, mais importantes 

(Eilbaum, Kant de Lima e Pires, 2009).  

Para o policial, aquela era uma “feijoada” pelas circunstâncias do crime. A ré, 

                                                
153 Exemplo dos casos que são “feijoadas” são os processos envolvendo violência doméstica que, depois da 
Lei Maria da Penha, passaram a ser levados ao poder judiciário em maior número. O mesmo se aplica aos 
processos dos Juizados Especiais Criminais, como mostra a tese de Toledo Lima (2014). 
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suspeitando que seu marido tinha um relacionamento extraconjugal com a vizinha, foi até 

a casa da mulher, munida de uma faca, para ameaçá-la. No entanto, chegando lá, não 

encontrou a suposta amante de seu marido, mas o irmão dela. As narrativas que vieram à 

tona no plenário diziam que ela estava escondida no quarto da vítima, quando o homem 

adentrou o recinto. A moça então teria partido para cima dele. No entanto, o homem subiu 

na cama e a imobilizou. Ele media em torno de 1,90 metros de altura, em contraposição 

à autora do fato, que era mais baixa do que eu, portanto tinha menos de 1,60 metros. 

Inclusive, ambos foram postos para ficar de pé, lado a lado, durante a oitiva dos 

depoimentos. Assim, no dia dos fatos, enquanto a vítima estava em pé na cama, antes da 

acusada ser por ele imobilizada, a mulher conseguiu acertar o cabo da faca no seu joelho, 

gerando uma lesão “corto-contundente154”, avaliada como “leve” pela perícia.  

A ré foi presa no mesmo dia e levada à delegacia. Permaneceu encarcerada por 

três meses. No dia do julgamento já estava fora do sistema prisional. A vítima, que foi 

prestar depoimento na sessão plenária, foi questionada pelo juiz, sobre o tipo de lesão e a 

faca que a mulher usava no dia: 

 
Juiz – O senhor estava no seu quarto e não viu que ela estava lá (...). Que faca 
era? 
Testemunha – Era uma faca daquelas de carne, aquelas grandes (...) ela estava 
de roupa de dormir. Eu subi na cama e ela deu uma facada no meu joelho.  
J – Essa faca não era da sua casa? 
T – Não.  
J – E que tipo de corte foi? Não precisou levar ponto? 
T – Não, não fui ao hospital, fui à delegacia. 
(Notas do Caderno de campo). 

 

A gravidade da lesão, portanto, me remetia para conflitos que deveriam, pelo 

resultado, estar na Vara Criminal Comum, na qualidade de “lesão corporal” e não de 

“tentativa de homicídio”, para além dos acontecimentos que estavam por trás do caso, 

afinal a mulher queria agredir a irmã da vítima. Em seguida, também foi ouvido o policial 

militar que atendeu a ocorrência. Ele confirmava a versão da “feijoada”. Disse que foi 

chamado para verificar um “tumulto seguido de lesão corporal”, mas que na delegacia foi 

classificada como “tentativa de homicídio”. O policial, quando questionado por Cristina, 

                                                
154 Os agentes usam essa expressão para explicar as feridas que são causadas por instrumento corto-
contundente, pois “contunde por pressão” e “corta pelo fio ou gume”. São objetos pesados com superfície 
romba e gume pouco afiado, como o facão, machado, enxada, dentes, etc. Os ferimentos têm como 
características “bordos pouco regulares, sem cauda, fundo anfractuoso e presença de equimose e edema 
traumático junto às margens”. São extensos, profundos e provocados por fraturas, conforme o peso do 
instrumento e da força com que conduziu o instrumento. 
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a promotora, informou que a acusada foi conduzida à Polícia Civil envolta em um lençol, 

pois quando chegou no lugar da ocorrência, ela estava nua e dizia que estava “possuída 

por uma entidade”. Cristina então ironicamente perguntou: 
 
Promotora – E a entidade partiu em que momento? 
Testemunha – Quando ela entrou na cela. 
P – Não quis ficar mais lá não? 
T – Não. 
(Notas do Caderno de Campo).  

 

Dando continuidade ao julgamento, a ré permaneceu em silêncio, de modo que 

não houve interrogatório. Logo Cristina passou a fazer sua sustentação oral, que pugnava 

pela condenação da acusada. A promotora foi enfática.  
 
A gente vive num mundo de banalização da vida (...) é possível mudar e os 
senhores são instrumentos dessa mudança. (...) eu sou muito sincera no que eu 
faço porque eu faço isso por ideal e aqui estou há muitos anos. A gente vê 
crimes com fuzis, crimes bárbaros, mas a banalização da vida não começa com 
esses crimes. Então a primeira coisa que vem à mente é: “que feijoada! Que 
feijoada e isso está no júri?!” (...) mas isso foi uma tentativa de homicídio (...) 
o que se tem que analisar é a conduta, o comportamento dela de pegar uma 
faca e tentar enfiar no abdômen do outro, não pode ser amenizado porque ele 
era um homem mais forte. Não é porque a gente vê tráfico, homicídio, 
torturador, que isso é simples, quem tentou matar o vizinho foi ela. Ela que se 
colocou nessa situação, então a sociedade não pode estar de acordo com isso. 
(...) esse é o vizinho que você não espera que entre na tua casa e te mate (...) 
não dá para passar a mão na cabeça dela, assim estamos dando uma chance de 
qualquer um resolver dessa maneira (...) quando a gente fala de quebrar a rotina 
de banalização, passa muito por isso. Estamos falando de uma pessoa que 
estudou, que tem segundo grau completo, que tem a violência nela (...). O 
traficante você mantém afastado, o ladrão você mantém afastado, mas essa é a 
pessoa da vizinhança (...) é ardilosa, porque esperou uma oportunidade. Agora 
é fácil, vir aqui e se fazer de coitadinha na frente dos senhores. (...) essa 
conduta tem que ser abandonada. (Notas do Caderno de Campo).  

 
 Encerrada a sustentação oral da promotora, teve início a fala defensiva. Depois 

dos cumprimentos, Noé passou a discorrer sobre a gravidade da lesão. Dizia que não se 

tratava de uma facada, porque o resultado foi uma “equimose155” e não um corte. 

Enquanto falava, a promotora o aparteava. Como disse no capítulo dois, os “apartes” 

seguem uma etiqueta e, quando um dos agentes o faz, dá oportunidade para que a parte 

contrária também o faça. Nesse caso, como o defensor havia aparteado Cristina, a 

promotora aproveitou e fez as suas intervenções durante a fala defensiva. Noé afirmava 

que as lesões não foram para “matar” e enfatizava esse aspecto. Depois, seguiu 

                                                
155 Equimose ou extravasamento de fluído orgânico, é um sangramento no tecido subcutâneo, com diâmetro 
maior que um centímetro, originado da ruptura de um ou mais capilares sanguíneos que geralmente é 
causada por um golpe ou contusão. 
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argumentando que, além disso, a acusada não teria o intuito de matar o irmão da amante 

de seu marido. O objetivo, o “dolo”, era outro. Encerrou sua sustentação com base nesses 

argumentos. Reforçou o aspecto “passional” do crime, dizendo “Se eu pego a minha 

mulher beijando um outro cara, eu não sei o que eu faria, porque aí é emoção”. E, por 

fim, sustentou que ela já havia sido punida, porque “ficou presa preventivamente por três 

meses”.  

 Cristina voltou em réplica. Disse que sua função era a “defesa da sociedade” e que 

“sendo a titular deste júri, não mentiria para os senhores com tantos júris pela frente”. Na 

tréplica, Noé trouxe os mesmos argumentos: a pequena gravidade da lesão, a “emoção” 

e a intenção da acusada, que não seria a de matar a vítima. Encerrados os debates, os 

jurados foram para a sala secreta. Decidiram pela condenação de Josefina. Marcos, que 

era então o juiz presidente dessa sessão, contrariando o que costumeiramente fazia, não 

foi até seu gabinete elaborar a sentença. Ao contrário, a ditou ao escrivão, oralmente. 

Perguntou se Fortes, seu assessor, estava pronto e, diante da resposta afirmativa, passou 

a proferir a sentença:  

 
Há muito o processo penal se revela por seu aspecto meta jurídico. Pois é na 
verdade um hospedeiro do fato social, das coisas da vida. É a revelação dessa 
sociedade rica de vícios, enfermiça e atroz violenta, onde a intolerância se 
exterioriza das mais variadas formas. Aqui está Josefina, que atravessa ainda 
a sua jovialidade. Não há qualquer traço precedente de desvio comportamental. 
Tem o perfil de uma mulher comum, dedicada ao trabalho. Mais uma vez 
identificamos a presença do monstro verde. Tão presente no cotidiano dos 
processos aqui ambientados. Mas que, por certo, melhor tratamento teve nos 
pergaminhos escritos por Shakespeare. Essa expressão chamada ciúme. Em 
verdade, o ciumento passa a vida toda tentando descobrir aquilo que lhe trará 
a desgraça interna. E, quando encontra, tem pouca imaginação para administrar 
o comportamento e as atitudes. Evidentemente que está associado com a 
paixão. E, como é sabido, se classificam em paixões cegas e paixões 
raciocinantes. As paixões cegas são aquelas que dão ensejo aos chamados 
crimes de ímpeto, de cegueira, onde o agente atua impulsivamente. Já as 
paixões raciocinantes são aquelas que igualmente afetam os freios inibitórios, 
mas não dissipam no agente a capacidade de alguma margem reflexiva. E 
Josefina se deixou levar e cometeu essa insensatez que, como bem enfatizado 
pela notável promotora de justiça, poderia ter rendido um acontecimento 
irreversível pois, de todos os crimes, o homicídio é o único que não permite 
reparo. A pena encontra o primeiro limite (...) deve atender a ponderações, 
sendo suficientemente capaz de atender os aspectos direcionados a própria 
sociedade e a pessoa do apenado, de modo a manter viva a crença da sociedade 
no direito, a fé no sentimento de justiça e permitir que o cidadão possa restaurar 
a forma de conviver em sociedade. (Notas do Caderno de Campo) 
 

Parei para refletir o porquê da briga, considerando que os membros da família 

judicial não costumavam brigar. Pensei que, quando o fazem, em geral simulam uma 

contenda, pois há convergência moral, e, portanto, não há “carga”. Ponderando isso, logo 

me dei por conta de que esse caso se tratava de um “crime de paixão”, tal como definem 
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meus interlocutores.  

Na minha primeira conversa com o defensor Daniel, sobre a pesquisa que 

pretendia fazer, comentei que desejava estudar os casos de “bandidos que matam 

bandidos”, seguindo as percepções que me acompanhavam desde a graduação. Daniel, 

surpreso, disse-me que “isso” não existia lá: “traficante contra traficante é muito pouco, 

esses com envolvidos bandidos são mais X9, com policial, com pessoas e bandidos”. Sua 

fala reforçava a dicotomia entre pessoas e bandidos. E nessa dicotomia, que reforça a 

separação dos primeiros em relação aos segundos, seriam as pessoas e não os bandidos 

que cometem “crimes de paixão”. 

Dando continuidade à conversa, Daniel me disse que 50% dos casos que vão a júri 

são “passionais”. Segundo ele, “não necessariamente entre marido e amante, mas que 

aconteceu porque tinha emoção, vem de emoção”. Dentro da classificação nativa, cabem 

na “emoção” diversos crimes: o “cachacídio”, a “briga de trânsito”, as “brigas de marido 

e mulher”. Assim como as “brigas de vizinho no subúrbio” que “não têm motivo 

predeterminado”. A emoção, dizia-me ele, é, por exemplo, quando o “marido recebe 

informação da filha de quatro anos de que o Russo é o namorado da mamãe e aí vai lá e 

mata geral”. Todos esses casos acima são classificados como “crimes de emoção”, 

cometidos por “pessoas”. O “cachacídio”, a seu turno, vem de “cachaça, que eles nem 

lembram o motivo da discussão”. Tratarei especificamente dos “cachacídios” no capítulo 

seguinte porque, como descreverei, eles costumam levar à acordos, firmados entre os 

promotores e defensores.  

No que se refere aos “crimes de emoção”, Emiliano, o defensor público me 

explicou que são aqueles “emocionais, no sentido de que aconteceu porque tinha que 

acontecer, nesse sentido contemporaneamente chamamos de emocionais, que vem de 

emoção, de cachaça – que o autor nem lembra o motivo, briga de trânsito, briga de vizinho 

no subúrbio, ou seja, não tem motivo pré-determinado”. Nesse sentido, o caso de Josefina 

era não só um “crime de emoção”, como também um “crime de paixão. O juiz enunciava 

na sentença que a acusada tinha “o perfil de uma mulher comum” que “atravessa a sua 

jovialidade”. Segundo a reconstrução narrativa, ela, ao considerar que o marido estava 

tendo um caso com a vizinha, teria ido até a residência da suposta amante de seu marido 

e encontrado não a amante, mas o seu irmão.  

A “lesão corporal”, que tinha os elementos de “feijoada”, como demonstrou o 

depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, foi possivelmente transformada 

em “tentativa de homicídio” na polícia civil. Josefina eventualmente incomodou os 
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policiais civis e militares pois “ela estava nua e possuída de uma entidade” e “disse que 

só iria para a delegacia sem roupa”, de modo que os agentes precisaram enrolar a acusada 

em um lençol, segundo narrou a testemunha, policial militar que atendeu ao chamado, em 

plenário. O incômodo em ter que atender a ocorrência e lidar com esse tipo de conflito, 

me parece ter levado à mudança na classificação do caso. No chamado da PM uma 

“feijoada”, que virou “tentativa”, e assim permaneceu até o júri.  

Além disso, outro elemento essencial para compreender o desenrolar desse Júri 

como um de “briga” parece-me os agentes que fizeram a sessão. Isso porque, como disse, 

Cristina, a promotora, é conhecida entre seus colegas por “brigar” e “gritar” até o fim e, 

principalmente, por não costumar fazer acordos. Nesse caso, segundo a promotora, a 

acusada não poderia “sair impune”. Não me parecia, assim, haver o que trocar. Aliás, se 

o “crime” fosse “desclassificado” na primeira fase do procedimento do júri para uma 

“lesão corporal leve156” ele iria parar nos Juizados Especiais Criminais157 que é visto, 

então, como uma esfera que “pune pouco” ou que “pune mal” (Toledo Lima, 2014), 

motivo pelo qual o processo pode ter sido mantido como “tentativa de homicídio” e não 

como “lesão corporal”.  

O outro júri de “briga” em que houve “carga”, envolvendo apenas membros da 

família judicial, tinha Nilo como defensor público. Conhecido como “defensor problema” 

porque, assim como Cristina, “não aceita acordos”. O caso envolvia “milicianos” tal 

como a “briga corporativa” que descrevi no início deste capítulo. No entanto, não existia 

disputa quanto à versão das investigações. Ainda antes do início da sessão, como cheguei 

cedo ao plenário, conversava com Gustavo, o juiz, e Pablo, promotor, sobre o processo. 

Eles comentavam, minutos antes do julgamento, que:  
 

                                                
156 O crime de “lesão corporal” na modalidade “leve” ou “simples” está previsto no artigo 129 do Código 
Penal, que assim o define: “Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três 
meses a um ano”. Ademais, os dois delitos são de “ação penal pública condicionada à representação”. Isso 
significa que, para que sejam processados pelo judiciário, é preciso que a vítima manifeste a sua vontade e 
informe aos agentes que “deseja” dar continuidade ao processamento do “feito”. 
157 Os Juizados Especiais foram criados no ano de 1995, pela Lei 9.099. Criados para administrar conflitos 
das esferas cíveis e criminal e “democratizar” o acesso à justiça. No caso criminal, o JECrim, recebe os 
procedimentos que tratam de “infrações penais de menor potencial ofensivo”. Na redação inicial da lei, 
eram aqueles de até um ano de pena máxima cominada. O que foi modificado em 2006, que aumentou a 
pena máxima para dois anos. Tais Juizados administram os conflitos oriundos de “infrações penais de 
menor potencial ofensivo”. As lesões leves, além de serem administradas no JECcrim, representam a 
esmagadora maioria dos processos que chegam nessa esfera da Justiça Penal, junto com o crime de 
“ameaça”. Conforme a pesquisa de Toledo Lima (2014), esses tipos penais lideram os conflitos, 
correspondendo a 41,9% e 31,3%, respectivamente, de crimes de lesão corporal leve e de ameaça. Ou seja, 
trata-se de mais de 70% dos conflitos do JECrim. Como tem por foco a “conciliação”, muitos casos acabam 
sendo arquivados na primeira fase, assim que chegam ao judiciário, pois os agentes estimulam a realização 
de acordos (Toledo Lima, 2014). 
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Juiz - Esse defensor é uma mala, sabe o que ele me fez ontem? Fez eu não 
realizar a audiência de precatória por que o réu não estava presente!  
Promotor - Acho que ele está com medo de fazer júri comigo! Ah, se fosse o 
Fernando, o Fernando é muito legal! 
(Notas do Caderno de Campo) 
 

Nilo parecia causar constrangimentos não apenas entre agentes da magistratura e 

do Ministério Público, mas também entre seus colegas defensores. Durante uma tarde de 

observação do trabalho da defensoria, entre os estagiários, eles comentavam comigo que 

Nilo sofria de “defensorite”. Eu, curiosa, pedi maiores explicações sobre tal doença. 

Todos os presentes na sala riram e disseram-me que “a defensoria subiu à cabeça, sabe 

como é, passou faz pouco no concurso! Ele nos pede coisas o tempo todo e acha que 

somos seus empregados!”.  

O defensor, porque demandava mais que os titulares, era visto pelos estagiários 

como importunador. Seus colegas também diziam o mesmo. Afirmavam que Nilo se 

indispunha com os juízes, que não aceitava os acordos e negociações e que comprava 

brigas desnecessárias. Quando era designado para atuar naquela defensoria, todos 

reclamavam. O contrastavam com o outro defensor substituto, Rogério. Esse último 

atuava de maneira muito semelhante aos titulares. Fechava acordos, conversava com a 

acusação e com o magistrado. Assim, a presença de Nilo era também garantia de “briga” 

e, ademais, por ser jovem e recém empossado, fazia muita “carga”, à diferença dos 

defensores mais experientes, que usavam dela somente em raríssimos casos.  

O julgamento “de briga” e “carga” em que Nilo atuou como defensor de um 

miliciano começou logo com uma indisposição entre o ele e Gustavo, o juiz presidente 

da sessão. Como o homicídio em julgamento havia acontecido em um contexto maior, de 

disputa por territórios por parte de duas milícias da Zona Oeste do Rio, havia outros 

processos a ele relacionados, cujas mortes estavam associadas a esses conflitos, mas que 

estavam sendo julgados em outras Varas do Júri.  

Nilo, então, pediu autorização de Gustavo para usar “provas emprestadas” de 

outros processos, em trâmite em outras Varas, durante aquele julgamento. O magistrado, 

visivelmente irritado, disse: “o juiz anterior admitia este uso, quando serve apenas como 

mais um elemento [de prova]. Mas nesse caso, eu não permitirei”. E nada mais 

acrescentou. O defensor insurgiu-se contra a decisão e, não tendo êxito novamente, pediu 

que o “indeferimento” fosse registrado na “ata” da sessão. Gustavo, com tranquilidade, 

disse que a decisão era “recorrível”, de modo que Nilo procurasse a segunda instância, 

depois do julgamento, para reclamar dela. O defensor retrucou e disse que “não há recurso 
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para decisão sobre provas”. Sem mais desenvolvimento sobre a questão, em seguida 

deram início ao julgamento.  

O caso, como disse, envolvia o suposto “mandante” de um homicídio. O fato havia 

acontecido no dia 18 de março de 2012, em Água Branca, Realengo. Segundo a denúncia, 

o acusado teria “ordenado a execução” do dono de um depósito de gás, seu concorrente. 

A morte se deu com 4 disparos de arma de fogo, à queima roupa. Dizia a denúncia que o 

réu era um “violento miliciano” da Zona Oeste, que tinha o “monopólio da venda de gás” 

na região, em sociedade com Marquinho Sem Cérebro. O contexto dessa morte, então, 

era a disputa pelos postos de venda de gás. A imprensa veiculou o vídeo da “execução”158. 

Tanto a versão policial, quanto a versão judicial e a da mídia, diziam que o acusado, sócio 

de “Marquinho Sem Cérebro” em um depósito de gás, havia ordenado a execução.  

O julgamento em questão se estendeu por onze horas. Foram ouvidas quatro 

testemunhas de acusação e cinco de defesa. Sendo já de início percebido como um “júri 

de briga”, o que pode ser identificado pelo público por meio da constatação da exigência 

de ouvir todas as testemunhas. Quando as partes demandam a oitiva de todos os presentes, 

surge um elemento que indica a existência “de briga”. O interrogatório teve início às 21 

horas e as falas da acusação e da defesa só começaram às 22:20 horas. Pablo sustentou a 

condenação, baseado na “teoria do domínio do fato”, a mesma que embasa a condenação 

dos “chefes do tráfico” como disse acima. Nilo, por sua vez, pedia a absolvição por 

“ausência de provas”. Houve réplica e tréplica.  

Segundo o policial que fazia a segurança do plenário, o “promotor não vai pedir a 

absolvição, porque não pode, mas ele não vai fazer carga porque não foi ele, eu sei que 

não foi ele. Eu que estou no submundo, sei disso”. O policial estava certo, embora não 

quanto à “carga”, porque Pablo gritava e esgotou seu tempo de sustentação, tendo ainda 

voltado em réplica. Ele estava certo porque, depois da sustentação de Nilo, os jurados 

“compraram” a versão da defesa. O réu foi absolvido.  

Os casos que tratei ao longo dos itens acima mostram as “brigas” com “carga”. 

Há diversos elementos que levam a essa configuração nas sessões de julgamento. Um 

deles, como disse, é a presença dos réus conhecidos como “bandidos” e “chefes do 

tráfico” cujos pedidos de absolvição são impensados por parte dos agentes, na maior parte 

                                                
158 O vídeo que veiculava a morte que estava sendo julgada, pode ser visto aqui: < http://g1.globo.com/bom-
dia-brasil/noticia/2012/04/rj-imagens-mostram-cabo-matando-dono-de-deposito-de-gas.html>. Acesso 
em: 20, out., 2017. E também, sobre a prisão de “Marquinho Sem Cérebro”, notícias foram veiculadas aqui: 
< https://extra.globo.com/casos-de-policia/marquinhos-sem-cerebro-lucrava-mais-de-1-milhao-por-mes-
com-venda-de-gas-na-zona-oeste-do-rio-4668984.html>. Acesso em: 18, nov., 2017. 
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desses casos. Há, ainda, a presença dos “advogados” que mudam os procedimentos que 

os integrantes da família judicial estão acostumados a seguir, quando os processos são 

administrados por eles. Exemplo disso é a mudança de Pablo, que considerava pedir a 

absolvição de Piolho e não o fez, justamente porque notou a presença de Noronha em um 

Júri que, imaginava ele, seria realizado por um dos defensores. Há, ainda, os julgamentos 

em que, pela personalidade dos agentes – promotores e defensores – não cabem acordos, 

como são aqueles conduzidos por Nilo e, especialmente, por Cristina. Por fim, alguns 

crimes, como os de “emoção” como o processo de Josefina, também levam a carga, em 

razão do que despertam quanto aos valores morais dos agentes. O elemento “emoção”, 

no entanto, não é suficiente para que a “briga” seja acionada, pois muitos desses casos, 

que explorarei no capítulo seguinte, acabam em acordo. Na sessão seguinte desse 

capítulo, descreverei os julgamentos durante os quais identifiquei a ocorrência de “briga”, 

porém sem “carga”.  

 

“O legítimo verme!”: um “júri de briga” com convergência moral 

Dizia a denúncia que, no dia dos fatos, Cacilda substituía a faxineira de uma clínica 

psicológica que estava em férias, por indicação de seu irmão que lá trabalhava. Ela, depois 

do trabalho, assumiu a responsabilidade de fechar o estabelecimento. Ao final do 

expediente, já no início da noite, foi surpreendida pelo acusado quando já estava sozinha 

no imóvel. O homem era “guardador de carros” que, de modo informal, fazia a 

“segurança” dos automóveis estacionados naquela rua do bairro de Botafogo, Zona Sul 

da cidade do Rio de Janeiro. Na região funcionam não apenas essa, mas também outras 

casas de atendimento psicológico, nas quais psicanalistas e psicólogos recebem seus 

pacientes. Ainda segundo a denúncia, o acusado entrou na casa sob o pretexto de retirar 

o lixo, estuprou a moça e a matou, seja lá em que ordem os eventos tenham de fato 

acontecido. Posteriormente, com a vítima já morta, colocou seu corpo dentro de uma lata 

de lixo de cor laranja e o carregou até a Praia de Botafogo, jogando-o no mar.  

A referida lata alaranjada é facilmente reconhecida pelos moradores da cidade. 

Trata-se de um enorme recipiente que a empresa de limpeza urbana159 usa para recolher 

os detritos descartados no Rio de Janeiro. Esse objeto facilitou a identificação do acusado 

através das imagens que foram analisadas pela polícia. As cenas registradas pelas câmeras 

de segurança das ruas de Botafogo mostravam o homem carregando a lixeira, ao longo 

                                                
159 COMLURB ou Companhia Municipal de Limpeza Urbana. 
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do percurso que fez, do interior do bairro até a praia. O réu foi identificado a partir das 

imagens registradas pelas câmeras da rua onde a clínica funcionava. Além da lata, ele 

levou consigo uma bolsa feminina, para fora do estabelecimento. Depois de preso 

preventivamente, veio a ser julgado pelo Tribunal do Júri, acusado de cometer quatro 

crimes: homicídio qualificado, estupro, ocultação de cadáver e furto da bolsa da vítima.  

 No dia do julgamento, cheguei ao plenário por volta das 14:20 horas. Fui então 

convidada por Daniel, o defensor público, para ir até à carceragem, acompanhar a 

“entrevista” com o réu, feita antes da sessão. Nessas entrevistas, como disse, os 

defensores apresentavam-se aos acusados, explicavam o que aconteceria no dia e também 

eventualmente faziam perguntas sobre os fatos. Lado a lado, conversamos com o acusado 

tendo as grades entre nós e ele. Antes de perguntar sobre os “fatos”, Daniel o advertiu: 

“Não tem o que fazer por você hoje. Você tem algum problema mental?”. Diante de seu 

silêncio, questionou-o se conhecia a vítima antes do “ocorrido” e, por fim, se eles tinham 

uma relação íntima anterior aos fatos. Quanto à última pergunta, a resposta do homem foi 

positiva. Em um tom baixo, sem voltar o olhar em nossa direção, disse-nos que “estavam 

saindo”.  

Já fora da carceragem, conversei com Daniel sobre o julgamento. Disse-me que 

“hoje não tem o que fazer, hoje dá vontade de concordar com a promotora, não só pelo 

crime, mas pela postura do réu também”. Só consegui visualizar essa avaliação sobre a 

“postura” do acusado ao longo do julgamento. Essa referência sobre sua maneira de 

“portar-se” concernia não apenas à atitude física, mas também às perguntas que fez ao 

defensor durante a sessão. Sobre a “postura”, o acusado permaneceu sentado, porém 

manteve suas mãos para trás, apoiadas sobre a cadeira. Não abaixava a cabeça, seu corpo 

estava irrequieto e indisciplinado, absolutamente diferente do que é esperado pelos 

agentes que os réus façam. 

Sobre as perguntas feitas pelo acusado, uma delas indagava o tempo que duraria 

a sessão. Esse questionamento irritou Daniel, pois, segundo ele, não demonstrava 

“humildade” e “arrependimento” diante do que fez. A outra versava sobre o que deveria 

falar durante seu interrogatório. Enquanto uma das testemunhas prestava depoimento o 

homem voltou-se para o defensor e disse: “o que o senhor quer que eu diga?”. Nesse 

segundo momento, Daniel mandou que ficasse quieto e voltasse o corpo para frente, 

demonstrando claramente não ter gostado da “postura” do réu. Quando o Defensor se 

sentou ao meu lado para assistir à sustentação de Isaura, a promotora, disse-me: “esse é 

o legítimo verme, aquele que o sistema [penitenciário] chama de verme, que não tem o 



	

 

185 

que fazer por ele, ele é pior do que todos os bandidos”.  

 Voltemos, então, ao início da sessão. Com os jurados já em plenário, Marcos, o 

juiz, empreendeu sua tradicional fala de “boas vindas”. Esse discurso é (re)produzido em 

todas as primeiras sessões de julgamento de cada mês160. Depois de 55 minutos, quando 

todos – promotora, defensor e magistrado – haviam falado e já estavam encerradas as 

manifestações de recepção, o réu foi trazido à sessão. Com o homem presente, deram 

início ao sorteio dos jurados. Daniel recusou duas mulheres sorteadas porque, segundo 

me disse, em se tratando de um caso de estupro, “mulheres são piores para a defesa”.  

 Em seguida, quando finalmente, foi “instalada a sessão” o magistrado chamou as 

três testemunhas presentes. Vieram depor uma das psicólogas que trabalhava no local do 

crime, o irmão da vítima e outro segurança da rua. Posteriormente, houve o 

“interrogatório” do réu que, por orientação do defensor, permaneceu calado. O juiz 

asseverou em tom formal, logo após a qualificação do acusado: “Observo aos jurados que 

o direito de permanecer em silêncio é um direito e não pode resultar em prejuízo”. 

 Finalizada a fase de “instrução em plenário”, depois de ouvidas as três 

testemunhas, os agentes iniciaram os debates. Durante sua exposição, Isaura, que fazia o 

Júri naquele dia, manteve o volume de sua voz baixo, sem emitir gritos estridentes ou 

comentários em tom irônico. A entonação de sua fala permaneceu a mesma, durante quase 

todo o julgamento. No momento em que iniciou a leitura da denúncia, Daniel levantou de 

sua “tribuna” e foi até Isaura. Cochichou em seu ouvido, algo que não pude escutar. A 

resposta, no entanto, foi audível e, creio, não apenas para mim, mas também para os 

jurados que estavam mais próximos a eles. Respondeu-lhe: “ótimo, eu achei que você 

fosse negar, ótimo!”. Possivelmente, o defensor segredou que não sustentaria a “negativa 

de autoria161”. Essa informação fez com que Isaura recalculasse sua estratégia de acusação 

e os pontos que havia pensado reforçar durante sua fala. Também revela que, à diferença 

das “brigas” com “carga” não havia surpresa quanto a tese defensiva que seria sustentada.  

 Especialmente nos “júris de briga” notei que a argumentação em plenário ia se 

construindo através da análise dos discursos elaborados pela parte oponente e somente 

                                                
160 Diante de cada novo “Conselho de Sentença” o juiz profere um discurso sobre o “júri”, sobre a “função 
dos jurados” e sobre o trabalho dos agentes, uma “família” que vive e atua naquele espaço. Em seguida à 
sua fala, convida o membro do Ministério Público e da Defensoria a fazerem o mesmo.  
161 O defensor, ao ouvir a tese da promotora, poderia adotar diferentes estratégias argumentativas em sua 
fala. Uma delas seria a “negativa de autoria” dizendo, como a definição jurídica supõe, que o acusado não 
teria praticado os fatos e, desse modo, pedindo sua absolvição por ausência de “autoria” que, junto com a 
materialidade, é um dos requisitos para a condenação, dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei penal. 
Outras teses podem ser pela “legítima defesa”, pela “inexibilidade de conduta adversa”, “ausência de 
materialidade”, por exemplo.  



	

 

186 

depois de ouvidas as testemunhas presentes. Meus interlocutores diziam que no plenário 

“zera tudo que foi produzido ao longo da primeira fase”. Eles partiam então da interação 

que se dava no momento, para decidir quais argumentos seriam de fato acionados. As 

partes podiam ou não, estudar o processo previamente. Mas mesmo que o fizessem, me 

parecia que esperavam e analisavam o que era dito em plenário pelos depoentes e pela 

parte contrária. Quanto às testemunhas, avaliavam o que se construía como “verdade” 

através da inquirição delas. Depois, produziam seus argumentos a partir disso. A defesa, 

especialmente, aguardava até a sustentação da acusação, para decidir quais pontos 

ganhariam destaque ao longo de sua fala. As “verdades” apresentadas estavam 

relacionadas à “credibilidade” do depoimento, que era construído a partir das perguntas, 

sobretudo em consonância ou confronto com a versão policial constante do Inquérito.  

 Dando continuidade à fala de acusação, a promotora exibiu as fotos do processo 

aos jurados. As imagens mostravam o corpo da vítima dilacerado e havia sinais claros de 

violência física e sexual, além do avançado estado de decomposição, pois foi encontrado 

boiando após um período na baía de Guanabara. No momento de exibição de tais fotos, 

o defensor a interrompeu outra vez, pedindo que não lesse o laudo de necropsia em voz 

alta, em respeito à família. Ao ouvir o pedido do defensor, a promotora lhe respondeu, 

novamente em tom baixo, porém audível: “família é o caralho, é por que você não tem o 

que dizer!”. Depois de falar com Isaura, Daniel sentou ao meu lado. Aproveitei para lhe 

indagar, novamente, sobre a estratégia de defesa que seria adotada por ele. Disse-me então 

que: “não sei ainda!”.  

 A promotora, sem falar detidamente sobre a dinâmica do crime, não pediu a 

condenação do réu no delito de “furto”. Segundo ela, a conduta vinha descrita na denúncia 

de “modo genérico”. Ressaltou, entretanto, de maneira muito enfática, que o acusado 

tinha a intenção de matar e que, por isso, tratava-se de um estupro combinado com um 

homicídio, isto é, dois crimes autônomos. Não seria, portanto, um estupro seguido de 

morte, como viria a sustentar o defensor.  

O crime de estupro seguido de morte (art. 213, § 2o do CP) tem um 

enquadramento jurídico diferente em relação aos dois crimes independentes, isto é, de 

“estupro” e “morte” (art. 213 cc art. 121 do CP) como o réu estava sendo acusado. 

Sobretudo no que concerne à forma de seu processamento. Embora a pena prevista para 

ser aplicada a ambos os casos seja a mesma, de 12 a 30 anos e os dois sejam “crimes 

hediondos”, um é julgado pelos jurados e outro pelo juiz. No primeiro caso, em que a 

classificação dada aos crimes coloca a morte como resultado “acidental” decorrente do 
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estupro, o juiz singular é o responsável por fazer o julgamento e não o júri. No segundo, 

em que há dois crimes considerados “independentes”, isto é, cujas intenções seriam 

diferentes, este julgamento é feito pelos jurados, através do rito do Júri, pois num deles 

havia o “dolo” de matar. Além disso, embora as penas sejam as mesmas, no discurso 

nativo o crime de “estupro seguido de morte” é considerado menos grave, pois se entende 

que o autor não tinha a intenção de assassinar a vítima. A vontade do agente, nesses casos, 

seria apenas de estuprá-la. No entanto, acaba por tirar-lhe a vida ao fazer uso excessivo 

da força ou de violência. 

Isaura finalizou sua fala, do seguinte modo: 

 
o que está nos autos os senhores devem saber, acabo com essa hipocrisia de 
que não podem saber de tudo o que está nos autos, os senhores devem saber de 
tudo (…) e dedico ao [nome do irmão da vítima] que deve ter se culpado muito 
por indicar esse emprego à sua irmã. Não temos controle sobre os fatos da 
nossa vida, não se sinta culpado, que hoje a alma da Cacilda se liberte. Estive 
com o senhor nessa madrugada, enquanto lia o processo, meus sentimentos ao 
senhor (…). (Notas do Caderno de Campo). 

 
 Por volta das 20 horas, depois de ter discursado por uma hora e meia – todo o 

tempo a que tem direito, encerrou sua exposição. Após um breve intervalo para os jurados 

usarem o banheiro, Daniel em seguida iniciou sua sustentação. Começou fazendo os 

cumprimentos de costume, ressaltando as características do júri e, por fim, fez menção à 

família da vítima, pois, segundo ele, o ritual 
 
não vai trazê-la de volta, mas vai colocar um ponto final nessa angústia (…) 
eu espero que essa perda, esse processo que hoje é dado um ponto final, leve 
vocês a continuarem as suas vidas (…) e essa defensoria está de braços abertos, 
e tenham certeza que quando esse defensor analisa um processo, ele pensa em 
quem está aqui sentado e aqueles que estão na plateia (…) para decidirmos 
esse livro vermelho que tem cheiro, cor e sentimentos (…) e talvez ali esteja 
sentada uma pessoa que não é responsável pelos fatos, que não é o caso de 
hoje. (Notas do Caderno de Campo) 

 

 A expressão “livro vermelho” usada por Daniel não é literal, mas metafórica. Os 

processos no júri são envoltos por capas na cor verde, no caso dos réus soltos e na cor 

rosa, no caso dos réus presos. Vermelho, nesse caso, se deve a uma associação ao sangue 

da vítima. O defensor, sem negar a autoria, continuou:  

 
Eu analiso os autos, não faço muito para absolver não (…). Fiz um pacto com 
Deus, ele pode fazer milagre, eu não posso, mas eu posso advogar e ele não 
pode (…) a ciência do direito é uma ciência de interpretação (…) em todos os 
julgamentos iremos divergir, e os senhores concordarão com um ou com outro. 
Há casos em que chegarei aqui e direi, não se pode condenar essa pessoa (…) 
há casos em que direi há provas, mas não será bem isso. (…) O acusado sairá 
daqui condenado (…) não adianta dizer que ele vai sair daqui absolvido (…) 
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hoje a resposta é penal. O que o [nome do réu] vai sofrer hoje? Pena (…) mas 
ele não pode ser penalizado daquilo que não se tem um substrato probatório 
(…) eu preciso analisar sobre o que há provas (…). (Notas do Caderno de 
Campo). 

 

 Seguiu, então, fazendo o que chamou de uma “discussão jurídica” sobre a 

“dinâmica dos fatos”. Argumentação essa que versava sobre as diferenças entre “estupro” 

e “morte” (como dois crimes independentes, como alegava Isaura) ou “estupro seguido 

de morte”, como expliquei anteriormente. Conforme compreendi depois, quando Daniel 

escolheu sustentar a segunda opção, cuja sentença é dada pelo juiz, o fez levando em 

conta o perfil e as decisões proferidas por Marcos, o magistrado que presidia a sessão. 

Ele é conhecido entre os agentes por ser “duro” em suas decisões e “mão pesada” quanto 

às penas aplicadas através de suas sentenças. Daniel calculava que, agindo assim, 

conseguiria cumprir com o seu trabalho, defender o acusado formalmente, sem ao mesmo 

tempo deixar que o “verme” fosse absolvido ou tivesse uma pena baixa. Isso porque, 

mesmo que os jurados acatassem o seu pedido, Marcos não deixaria barata a condenação 

aplicada. Tratava-se de uma sustentação formal, utilizando a forma para o conteúdo de 

fundo, de caráter moral, que queria afirmar, pois todos concordavam que o réu era um 

“verme”. 

 O discurso defensivo, classificado como uma “defesa técnica” por Daniel, foi 

proferido em tom muito calmo e seguro, também mantendo o volume da voz baixo. Em 

sua fala argumentou que “a grande maioria desses casos ocorrem entre quatro paredes” 

e, por isso, embora a autoria fosse indiscutível, a ordem dos crimes não era certa. Afirmou 

que não pediria a absolvição do acusado, pois não era o caso, mas que a pena deveria ser 

justa. Encerrou por volta de 21:35 horas, também tendo quase esgotado o seu tempo. Ao 

final de sua fala, não esmiuçou os quesitos a serem votados pelos jurados, prática comum 

entre os agentes. Normalmente, eles esclarecem ponto a ponto o que será perguntado ao 

conselho na sala secreta, dizendo se o conselhoe de sentença deve dizer que “sim” ou que 

“não”, em cada um dos quesitos.  

 Quando encerrou sua sustentação, dirigiu-se até o assento da acusação, onde 

estava a promotora, e negociou com ela a “volta em réplica”. Disse ser “desnecessária” 

pois, como ambos sabiam, a pena aplicada pelo juiz, caso os jurados “votassem com a 

defesa” e considerassem um estupro seguido de morte, não seria pequena: “sendo o 

Marcos, a pena vai ser grande mesmo assim!”. Esta conversa foi travada diante dos 

jurados, que ainda estavam no plenário. O juiz ao ouvir o diálogo, disse: “a única coisa 
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que sei é que nada sei!”. Esse não era um caso de “briga” por excelência, em seu fundo, 

porque havia convergência moral. Além disso, foi permeado por pequenos acordos, como 

voltar ou não voltar em réplica, por exemplo. 

 A promotora pareceu ter se convencido com os argumentos oferecidos e decidiu 

não fazer uma nova sustentação. Com isso, as falas foram encerradas por volta das 21:45 

horas, quando todos se dirigiram para a sala secreta. O réu foi condenado, reconhecido o 

“estupro” e a “morte” e não o “estupro seguido de morte”, isto é, foi acolhida a tese da 

acusação e não da defesa. Os jurados também votaram “com a promotora”, no que 

concerne ao pedido dela de “absolvição” do crime de furto, pois a bolsa da vítima nunca 

foi encontrada. O juiz proferiu a sentença às 00h55min, condenando o réu a 30 anos de 

reclusão, a pena máxima que pode ser aplicada neste caso.  

 No julgamento descrito acima, havia o que chamei de convergência moral entre 

os agentes. A posição e os valores morais da acusação e da defesa em relação aos fatos, 

ao réu e à vitima confluíram, construindo uma moralidade situacional (Eilbaum, 2012) 

comum que, mesmo sustentando teses jurídicas diferentes e não originando um acordo 

inicial, se orientou no mesmo sentido moral. Tanto Isaura quanto Daniel, consideravam 

o acusado um “verme”, o “pior tipo” que passa por lá. Inclusive, os “bandidos” são 

classificados como superiores aos “vermes” pois estão na vida do crime, fazendo seu 

“trabalho”. O “monstro” e o “verme” são aqueles acusados que cometem os fatos 

classificados como “horrorosos”. Esses recebem tratamento diferenciado, em razão do 

julgamento moral que os crimes que cometeram geram nos agentes. A ausência de 

“carga” se traduz nas argumentações, no tom de voz e na tensão aplicada ao julgamento. 

Daniel disse, claramente, que nem sabia o que fazer no caso. Não havia tensão e a oratória 

é diferentemente aplicada. Não se trata de não seguir a forma, ao contrário, os agentes 

seguem a forma da “briga”, apenas não investem energia nela. São os julgamentos que, 

embora haja teses divergentes, parecem ascéticos.  

 Além desse elemento moral, outro ponto é relevante para a maneira como se dá a 

administração desses conflitos. De acordo com a legislação penal e processual penal, o 

Juiz deve suspender a audiência caso o acusado não esteja sendo defendido de maneira 

adequada. Isto é, o juiz deveria, ao perceber que a atuação da defesa está falha ou ruim, 

declarar o acusado “indefeso” e suspender o julgamento ou nomear outro defensor. Isso 

está previsto no art. 497, V, do CPP162. 

                                                
162 Diz o art. 497 que “São atribuições do juiz presidente do Tribunal do Júri, além de outras expressamente 
referidas neste Código: (...) V – nomear defensor ao acusado, quando considerá-lo indefeso, podendo, neste 
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Esse pode ser visto como um elemento de interdependência da família judicial. O 

magistrado precisa que o defensor faça a sustentação oral e cumpra com o seu trabalho. 

Como uma família, trata-se de uma totalidade que agrupa, ligando indissoluvelmente 

cada parte do sistema, de modo que o bem familiar está acima do bem de cada membro 

(Sirimarco, 2013). O bem familiar é, nesse caso, dar solução aos processos e acabar com 

eles. Assim, para finalizar o julgamento, cumprir as metas e honrar o seu papel 

institucional, como Daniel não tinha qualquer empatia com o “verme”, ele sustentou, de 

maneira protocolar, “sem carga”, porém aos meus olhos de forma convincente 

juridicamente, a morte como algo decorrente do estupro. A “carga” é o elemento 

emocional, de esforço e investimento, que os agentes fazem em maior ou menor grau. 

 Dessa forma, não apenas acusação e defesa convergiam sobre a necessidade de 

condenar o réu, como também incluíam Marcos nessa percepção comum. Além disso, as 

moralidades vigentes no Júri permitiam que essa opção fosse claramente explanada entre 

os atores. De todo modo, como Daniel precisava dar conta de sua performance defensiva, 

honrando a sua função institucional formal e fazendo acontecer o julgamento, fez uso das 

formas e técnicas jurídicas à sua disposição.  

Para realizar a sessão, então, os atores precisavam “exercer o contraditório”, como 

uma “cena” sobre o processo. Simulavam uma “briga”, pois havia pedidos divergentes: a 

promotora requereu a condenação por um motivo e o defensor por outro. No entanto, a 

convergência moral fez com que não fizessem “carga”. Ademais, era ainda o primeiro 

dia daquele corpo de jurados, o que levou a produção de discursos mais cuidadosos, pois, 

segundo diziam meus interlocutores, é necessário “conquistar os jurados” nestas 

primeiras sessões do mês. Era oportuno, então, demonstrar que havia alguma divergência, 

para que Daniel pudesse desempenhar seu papel e dar conta do exercício do “princípio 

do contraditório” (Kant de Lima, 2004). 

Notei, voltando ao meu material de campo, que “brigas sem carga” eram mais 

comuns que as “brigas com carga”. Era preciso fazer a “briga”, pois os agentes não 

chegavam a um consenso que permitisse “acordo”. Por vezes o promotor não se sentia 

moralmente autorizado a pedir a absolvição ou retirar as qualificadoras, ou não queria 

fazê-lo, porque achava o caso merecedor de condenação. Noutras, o defensor não podia 

deixar de fazer o seu trabalho, mas o fazia sem “carga”, para dar conta da formalidade 

que o campo do direito demanda seja seguida. Muitos casos de “bandidos” que matavam 

                                                
caso, dissolver o Conselho e designar novo dia para o julgamento, com a nomeação ou a constituição de 
novo defensor”.  
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outros “bandidos” ou X9 em regiões de favela, terminavam assim. Esses, 

inesperadamente, eram aqueles que despertaram em mim curiosidade e me levaram a 

fazer trabalho de campo no júri.  Como disse, o defensor me alertou no primeiro dia que 

conversei com ele, sobre esses não serem os processos que mais chegam por lá.  

 
 “É um fato horroroso!”: os traficantes comuns.  

O “Fumacê” fica no bairro de Realengo, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Corresponde 

ao conjunto habitacional Água Branca, situado em frente ao acesso para a favela do 

Batan163. Aliás, Batan e Fumacê protagonizaram, ao longo dos anos 90, uma disputa entre 

facções e, posteriormente, entre a “milícia” e o “tráfico”. Situadas em lados opostos da 

Avenida Brasil, o Batan é uma favela, enquanto o Fumacê é um conjunto habitacional164, 

construído nos anos 80. Trata-se de um aglomerado de apartamentos financiado e erigido 

pelo Estado e posteriormente ocupado pela população. Batan165 e Fumacê viveram, entre 

os anos 90 e o início dos anos 2000, confrontos que, por sua intensidade e regularidade, 

são referidos pelos moradores – e pelos agentes da polícia e do judiciário – como uma 

“guerra”.  

No trabalho que desenvolveu sobre o Batan, Mendonça (2014) narrou, entre tantas 

outras histórias, a biografia de “Rafa”. Ele, nascido e criado na favela, teve que sair da 

                                                
163 O Batan é uma favela localizada às margens da Avenida Brasil, do lado oposto do Fumacê. Ambos estão 
localizados no bairro de Realengo na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os primeiros moradores chegaram 
entre as décadas de 60 e 70. Muitas famílias são imigrantes de outros estados, como Minas Gerais e São 
Paulo ou de outras regiões como o Nordeste. As ocupações sucessivas foram criando, ao longo das décadas, 
divisões internas no Batan. Os territórios eram controlados por “facções” diferentes. O Fumacê, em 
contraste com a Vila Vintém, Curral das Éguas, Batanzinho e Batan, que são/foram da facção Amigos dos 
Amigos (ADA), pertencia ao Terceiro Comando Puro (TCP). Conforme a pesquisa elaborada por 
Mendonça (2014) essas “demarcações das facções estão presentes não só́ nos relatos dos moradores, mas 
também nas inscrições das siglas nos próprios territórios, em pichações nas paredes e muros e nas letras 
dos funks, até mesmo nas comunidades ocupadas pela Polícia Militar, como Batan e Fumacê. Além disso, 
durante essas disputas o Batan acabou tomado por um grupo de policiais, bombeiros e outros servidores 
públicos, que residiam na comunidade. Assim, em setembro de 2007, a milícia expulsou o restante dos 
“bandidos” e os “amigos de bandido” do Batan. O Fumacê, a seu turno, seguiu controlado pelo tráfico. 
Vide, para mais informações sobre a Favela do Batan, a pesquisa de Mendonça (2014). 
164 Sobre a transformação da Zona Oeste do Rio de Janeiro com a criação dos conjuntos habitacionais a 
pesquisa de Siqueira (2013) mostra como as antigas fazenda de laranjais da região foram sendo retalhadas 
e vendidas sem estrutura urbana, como loteamentos irregulares. Sua pesquisa demonstra como a 
especulação imobiliária foi transformando esses lugares na “periferia” urbana carioca. Segundo a autora, o 
registro de plantas de loteamento cresceu de 176, no período entre 1906-1946, para 1.561, entre os anos 
1947 e 1957. Assim, os loteamentos periféricos foram se “convertendo em uma das principais soluções 
para a questão da habitação” especialmente para as classes populares, “por conta dos baixos custos e 
também pela forma de pagamento prevista que se deu por meio do parcelamento do valor total do imóvel” 
(Siqueira, 2013). 
165 O Batan é mencionado como território controlado pelos grupos paramilitares no relatório da CPI das 
milícias, cuja elaboração e conteúdo referi anteriormente. Disponível em: 
<http://www.marcelofreixo.com.br/cpi-das-milicias>. Acesso em: 12., set., 2017. O mesmo não se dá com 
o Fumacê.  
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comunidade depois que a “milícia” tomou o poder dos traficantes. Tido como 

“vagabundo”, porque era usuário de maconha, Rafa foi ameaçado de morte pelos 

“milicianos”, que não os queriam vivendo na localidade. O rapaz, por ter uma namorada 

no Fumacê, com quem teve um filho, mudou-se para o outro lado da Avenida Brasil, 

garantido pelo “conhecimento” de sua sogra, que asseverou ao “chefe” do tráfico no 

Fumacê que ele não seria um “X-9” ou um “alemão166”. Passado um ano, o jovem foi 

acordado pela sua companheira no meio da madrugada, dizendo que o “chefe” havia 

mandado chamar os “meninos do Batan”. Rafa foi morto naquele dia, considerado um 

“alemão”.  

Não acompanhei a história de Rafa, mesmo porque o nome que aparece na 

etnografia acima citada é um nome fictício. Mas acompanhei, no plenário, a forma como 

são administrados os julgamentos das mortes de outros Rafas, também assassinados nesse 

mesmo cenário. Não sei dizer ao certo quantos crimes, cujos julgamentos assisti, 

ocorreram no Fumacê. Mas lembro com clareza que acompanhei pelo menos três sessões 

cujas histórias se passaram no contexto das disputas vividas no Fumacê e no Batan. 

Curiosamente, foram todos casos “de briga”, porém “sem carga”. Talvez por se tratar de 

vidas, ou mortes, cuja relevância seja menor, em contraste com as pessoas, e que, para 

esses agentes do Estado que atuam no júri, sejam atribuídos diferentes valores. Assim 

como há “mortos” e “mortos167” (Medeiros, 2014, p. 363) há diferentes formas de 

administrar o julgamento dessas mortes. Sobre os processos que apresentarei a seguir, 

Daniel foi enfático: “foi aquela chacina do Fumacê, aquele monte de gente que o tráfico 

matou lá”.  

No ano de 2014 ocorreram as sessões plenárias de três casos que se deram nesse 

contexto. Um deles, no dia 04 de dezembro de 2014, tinha como réus os “chefes” do 

Fumacê, em razão da morte de um “alemão”, tal como a morte de Rafa foi narrada na tese 

de Mendonça (2014). Já no dia 12 de agosto, foi julgado um “traficante” acusado de matar 

dois “funcionários” do tráfico do Fumacê. As vítimas, na qualidade de “radinhos”168 

tinham como responsabilidade avisar aos “superiores” caso notassem qualquer 

                                                
166 A categoria “alemão”, para o tráfico, é o inimigo em sentido estrito. Pertence a grupo rival com o qual 
se está em guerra ou que pode entrar em disputa a qualquer momento. (Barbosa, 1998, p. 103).  
167 A pesquisa que Medeiros (2014) desenvolveu no IML demonstra como os corpos mortos vão sendo 
administrados e vai se dando a sua construção ao longo do processo de classificação desses mortos. De 
modo que há diferentes graus e valorações a esses corpos. O mesmo acontece no Júri. As mortes são 
administradas de formas diferentes a depender do valor que se atribui a quem morre e a quem mata.  
168 Na hierarquia do tráfico, são aqueles que desempenham as “atividades de radinho” ou “olheiros”. Eles 
têm a tarefa de avisar aos demais a entrada de inimigos ou de polícia. A eles cabe a segurança do tráfico, 
pois evitam que o movimento seja pego de surpresa (Barbosa, 1998, p. 86).  
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aproximação da polícia, da milícia ou de outra facção rival. Segundo a denúncia, ambos 

“dormiram no ponto” e deixaram “os alemão” se aproximarem. Foram mortos como 

punição à essa falha.  

Já no dia 20 de agosto de 2014, estava em pauta o julgamento das mortes de 

Gabrielle e Cristiane. As vítimas eram mãe e filha e ambas estavam grávidas no dia do 

crime, o que fazia com que o caso fosse classificado como “horroroso” pelos agentes. 

Segundo as narrativas das testemunhas em plenário, Gabrielle foi pega na quadra de 

futebol do Fumacê, enquanto ia buscar as cestas básicas distribuídas aos moradores da 

comunidade. Lá encontrou um homem, que a levou para dentro de casa “pelos cabelos”. 

Quando chegaram na residência de Gabrielle, encontraram sua mãe, que estava 

“cozinhando o feijão” para o jantar. O homem executou as duas, mediante facadas, no 

banheiro da casa. Seus corpos foram encontrados pelo marido de Cristiane, padrasto de 

Gabrielle, já sem vida, no box do banheiro. Diziam as testemunhas que a mãe morreu 

junto com Gabrielle, porque queria proteger a filha. Gabrielle teria sido morta por que era 

“namoradeira”. Ela, então, tinha um relacionamento com um morador do Batan e morava 

no Fumacê. O Batan à época era “controlado” pela ADA e o Fumacê pelo TCP169. No 

banco dos réus o acusado integrava a facção ADA.  

O que todas essas três sessões de júri, envolvendo “bandidos” do Fumacê, têm em 

comum, para além da localidade e do contexto onde as mortes aconteceram, foi a maneira 

como elas foram administradas, ao chegarem ao judiciário. Os promotores, diante dos 

casos envolvendo o “tráfico de drogas”, sustentam a condenação. Os argumentos se 

baseiam na justificativa de que “a gente está lidando com um criminoso, um bandido, um 

gerente do tráfico” não cabe outra saída que não seja o pedido de condenação. O tráfico 

surge como a materialização do mal. Dizia a promotora em uma dessas sessões: 
 
(...) o tráfico de drogas é o pior crime que tem, a lei de 2006 proíbe graça, 
indulto, substituição de pena, se for reincidente não tem condicional. E por que 
o legislador pune severamente o tráfico? Porque aquilo ali ó [aponta para o 
réu] é tudo que causa o mal. Tudo está ligado ao tráfico, tudo culpa do tráfico, 
não é à toa que vê o tráfico como tal. Traficante tem que ser preso, porque 
podia estar trabalhando, mas tá gerando horror e acabando com a nossa cidade 
(...) pelo amor de deus não vão acreditar nisso, é pego, preso, depois é posto 
na rua e volta a cometer crime. Não tem esperança mais não, tem mesmo que 
pegar uma pena muito boa. (Notas do Caderno de Campo) 

 

Um argumento importante, que é acionado pela acusação nesses casos envolvendo 

“bandidos”, são as falhas na investigação. Elas são reputadas pelos promotores como 

                                                
169 Terceiro Comando Puro.  



	

 

194 

decorrentes da precariedade do trabalho desenvolvido pela polícia brasileira. As 

promotoras e promotores insistem em dizer que aqui “não é CSI Miami, nem CSI Las 

Vegas, aqui é Rio de Janeiro, Brasil”, e a falta de provas seria um efeito disso. Tal 

ausência, portanto, não é representada necessariamente como um empecilho para solicitar 

a condenação, ao contrário, é atenuada. Essa falta de provas também era justificada pelos 

meus interlocutores com o argumento de que as testemunhas têm “medo de depor”, pois 

vivem em áreas “dominadas”. Diziam que “as pessoas não vão testemunhar porque têm 

medo do tráfico, se sentem ameaçadas”. De modo que provas testemunhais precárias 

também seriam justificáveis nesses casos e fundamentariam a condenação. 

Por fim, outro elemento fortemente acionado era a maneira como as mortes eram 

produzidas. Diferentemente das execuções à queima roupa, nessas eram destacadas pelos 

promotores as amarrações, facadas, pauladas, uso de fogo e outras torturas como 

elementos de uma violência física vista como mais cruel. Os promotores faziam 

afirmações como “a vítima foi esquartejada e colocada numa lata de lixo (...) a palavra 

para esse julgamento é uma barbárie, de uma crueldade, de uma barbárie (...) nunca vi 

isso, desse jeito eu nunca vi (...) cortaram a vítima em pedacinhos, se isso não é cruel, o 

que é cruel?”.  

Já a defesa, de forma contrária, mobilizava justamente o argumento de “falta de 

provas” para fazer a sustentação desses casos. Os defensores reforçavam ainda que os 

acusados estavam sendo punidos por “serem quem são”. Diziam que não havia provas 

“judicializadas”, isto é, produzidas em sede judicial sobre o ocorrido, mas somente as 

provas da “fase policial”. Argumentavam que, justamente por terem sido elaboradas na 

polícia, sem o “contraditório”, não podiam ser aceitas no plenário para condenar os réus. 

A “falta de provas” embasava tanto o pedido de condenação, quanto o de absolvição. 

Assim, enquanto a acusação, nesse e em outros casos semelhantes, mobiliza o 

argumento da “ausência” de provas para pedir a condenação, a defesa o esgrime para 

sustentar a absolvição. O que quero ressaltar é que as ditas “provas técnicas” no Tribunal 

do Júri são utilizadas pelas partes, que atribuem a elas sentidos diferentes. Os enunciados-

prova são trabalhados pelos atores objetivando a produção de determinados efeitos 

esperados por eles (Figueira, 2008, p. 212). 

Além disso, duas falas invariavelmente apareciam de parte a parte. Por um lado, 

o Ministério Público repetia que “defende a sociedade” e por isso pedia a condenação. 

Por outro, a defesa reiteradamente dizia que aqui “não é casa de vingança, é casa de 

justiça”. Essa última expressão era recorrentemente acionada pelos agentes da defensoria 
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pública. Queriam dizer que, para fazer justiça, as provas são necessárias e, portanto, julgar 

sem base nelas, é fazer “vingança” e não “justiça”. Daniel, nesses casos, dizia “é preciso 

ter coerência e ter provas” remetendo os jurados para a ausência de “lógica” quanto ao 

que estava sendo acusado.  
 
O que tem que ficar demonstrado para quem senta no banco dos réus é que eles 
serão condenados por haver provas, quando não houver, não serão. E não é 
possível condenar apenas com base em inquérito. (...) estou tentando criar o 
contraditório com o inquérito que é uma prova unilateral, produzida 
unilateralmente. (...) estou aqui para legitimar a atuação do júri, porque o júri 
decide de acordo com a sua própria convicção (...) e vejam que nessas provas 
o juiz não pode embasar a sua decisão (...) tem que judicializar a prova. (Notas 
do Caderno de Campo) 

 

No caso das duas mulheres, mãe e filha que foram assassinadas grávidas, Daniel 

parou ao meu lado e fez uma referência semelhante àquela que fez no caso do estupro. 

Disse-me: “sustentar eu vou, porque eu tenho que sustentar, mas eu não tenho o que 

falar”. Nesse caso, que para ele era “horroroso”, Daniel negou a autoria. O defensor 

alegou que, diferentemente do que dizia a denúncia, no sentido de que as duas mulheres 

haviam sido executadas por um traficante da “facção rival”, portanto morador do Batan, 

a maneira como as testemunhas narravam o crime, só poderia ter sido realizado por um 

traficante da própria favela. Nesse caso, por ela ter sido considerada X-9. Isso porque, 

dizia Daniel, um traficante da facção rival não entraria na quadra do Fumacê, nem sairia 

de lá vivo. De modo que o acusado seria inocente.  

Em todos esses três casos que se passam no Fumacê, acusação e defesa 

concordavam moralmente que os réus eram “bandidos” e “não valiam nada”. O caso de 

Gabrielle e sua mãe foi destacado em particular porque, à diferença de outros do tipo, as 

vítimas não eram consideradas “apenas” parte do mundo do crime (X-9, no caso), mas 

eram duas mulheres grávidas e, nesse sentido, o caso foi considerado “horroroso” e 

“cruel”. Por ser enquadrado na categoria moral “horrorosos”, os defensores realizavam 

os julgamentos de modo ascético, para dar conta do seu trabalho, ou, como eles diziam, 

“sem carga”, porque todos concordavam que os “bandidos” deviam ser condenados. No 

entanto, mesmo que possa ser reconhecida uma convergência moral entre acusação e 

defesa em relação ao caso e, em particular, aos envolvidos, desejando que fossem 

condenados, o Júri é de “briga”, pois os pedidos precisavam ser divergentes. Isso porque 

os promotores moralmente não pediriam a absolvição dos acusados, todos “traficantes”. 

E os defensores, a seu turno, precisavam exercer sua função institucional e fazer a defesa 

do acusado. Não podiam, pelo dever de “legitimar a atuação do júri” simplesmente 
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concordar com a acusação. No entanto, não colocam “carga” na defesa.  

 

“Tô na dúvida quanto à intenção dele!”: quando há “briga” mas o promotor 

não faz “carga” 

Como vimos, nos casos de “tráfico” os defensores podem fazer seu trabalho sem 

empenhar esforços especiais no plenário; enquanto os promotores não poupam ênfase em 

ressaltar a necessidade de condenação desse crime que “é tudo que causa o mal, tudo está 

ligado ao tráfico, tudo culpa do tráfico”. Em outros casos, os papéis podem se inverter e 

os promotores, sem deixar de pedir a condenação, o fazem “sem carga”, como eles dizem 

se “solidarizando” com o réu. Foi assim, por exemplo, um júri “de briga” que tinha do 

lado oposto um advogado.  

O promotor presente era Breno que, em encontros aleatórios ao longo do trabalho 

de campo me dizia enfaticamente “eu não gosto de show, mas também não gosto de 

impunidade”, fazendo referência ao seu posicionamento, semelhante à Cristina. Ele, junto 

com Pablo, substituía as promotoras titulares. Nos encontramos antes da sessão e ele me 

disse “hoje é um caso bobo e esse conselho [de sentença] é muito ruim!”. O conselho era 

considerado “ruim” porque os jurados que serviam naquele mês vinham questionando 

Antônio, o magistrado, sobre suas funções e sobre o tempo que precisavam ficar à 

disposição do Tribunal. No dia anterior à essa sessão o magistrado fez uma fala aos 

jurados, esclarecendo seu dever de atuar como tal, inclusive podendo recair multas sobre 

os faltantes.  

Bem, acompanhei esse “caso bobo” ao lado de Breno, a seu convite. O réu tinha 

como defensor um advogado, mais velho e mais experiente. Tratava-se de um senhor, 

veterano em júris, conforme referiu em sua própria apresentação. Segundo ele, havia feito 

mais de trezentas sessões plenárias em Minas Gerais, pois era lá que residia. Durante a 

sua exposição explicou que era amigo da família do réu e por isso veio ao Rio de Janeiro 

fazer o julgamento.  

O caso, que foi à Júri no dia 12 de novembro de 2015, versava sobre uma 

“tentativa de homicídio”. Tratava-se de um casal, João e Danilo, ambos jovens, que 

viviam juntos, em união estável. Segundo disseram ao longo de suas falas em plenário, 

haviam inicialmente discutido porque o primeiro mudou a senha do celular do segundo. 

Depois, entraram em conflito por conta da limpeza das fezes do cachorro que haviam 

recém adotado.  

João, o réu, era professor de biologia. Depois de discutir com Danilo, pegou uma 
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faca para se desvencilhar de seu companheiro que tentava o estrangular. A vítima, que 

era mais forte que o réu, conforme pude ver no plenário, levou três facadas que não 

“perfuraram” sua pele, apenas “rasgaram-na” e, depois, segurando o companheiro, 

quebrou a faca. Em seguida, João correu, trancou-se no banheiro e pediu que seu 

companheiro fosse embora. O homem atendeu o pedido e foi chamar os policiais da UPP. 

Ou seja, em termos jurídicos, com a ida para o banheiro, o acusado “cessou a execução 

do crime” por vontade própria. No entanto, João foi preso preventivamente no dia dos 

fatos, pois os policiais da UPP foram rapidamente até a residência para “atender a 

ocorrência”.  

À oportunidade do julgamento o acusado já estava solto, embora tivesse passado 

um ano e quatro meses preso. Entrou no plenário vestindo calça jeans, camiseta polo e 

tênis e chorava muito. Enquanto Danilo, a vítima, prestava o seu depoimento, o promotor 

me disse que o havia achado “muito frio”. Depois do seu testemunho, ele subiu até a 

plateia e seguiu acompanhando o julgamento. Encerrada sua oitiva, antes do 

interrogatório do réu que ocorreria logo em seguida, Breno voltou-se para mim e disse-

me “agora eu quero ver o outro. Vai que ele me convence! Tá chorando à beça!”. 

De fato, tanto o acusado quanto a vítima não paravam de chorar. A “frieza” que 

Breno interpretava na fala de Danilo, para mim parecia mais uma espécie de cansaço, 

decorrente daquele conflito ter ido parar no judiciário. A toda instância ele parecia estar 

revivendo o sofrimento, em lugar de administrar o conflito ou restaurar o entendimento 

entre ambos. Em particular a administração desse caso, que bem poderia ter sido 

considerado uma “briga de casal” e assim uma “feijoada” na instância policial, parecia-

me mostrar a falta de reconhecimento, ou “(d)o direito de ser tratado com respeito e 

consideração (Cardoso de Oliveira, 2008, p. 137) própria do sistema de justiça brasileiro.  

Durante o interrogatório, João manteve-se muito calmo. Foi questionado 

inicialmente pelo magistrado, seguido do promotor e do advogado. A versão dos fatos 

trazida por ele era semelhante àquela apresentada pela vítima. Disse aos seus 

interlocutores que estava muito nervoso no dia do crime e por isso não se recordava 

exatamente da dinâmica dos fatos, mas sabia que tinha ferido seu companheiro. Afirmou, 

por fim, que não queria tirar a vida de Danilo e que havia pedido perdão a ele. Depois da 

oitiva do acusado, seguiu-se o intervalo para o almoço dos jurados. Nesse momento, 

permaneci com o promotor e magistrado, que conversavam, longe do advogado, sobre o 

caso: 
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Promotor – Tô na dúvida quanto à intenção dele. 
Juiz – Eu tô na dúvida, não quanto ao ato, mas quanto à intenção dele também 
(…). Eu não vou dar a pena máxima da tentativa, pra ele vai dar no mesmo 
(Notas do Caderno de Campo). 

 

Essa fala de Breno explicitava sua “sensibilização” diante dos fatos e dos 

personagens nele envolvidos. Em conversa que tivemos durante a interrupção do 

julgamento, em razão do estado emocional do acusado, o promotor me disse que “até” 

ele estava “com pena do réu”. Tal sensibilização resultava em uma convergência moral 

com a defesa, que se reforçava no argumento de não ter provas suficientes da “intenção 

do João”. Assim, nesse caso, talvez pela convergência moral e certa empatia com o réu, 

professor universitário, essa falta de provas aparecia sim como um empecilho para 

sustentar uma forte imputação criminal.  

No entanto, Breno me surpreendeu porque, mesmo “com pena” do acusado, optou 

por sustentar a acusação, embora sem “carga”. A ausência de carga ficou clara pela 

duração de sua fala e pelo tom de sua voz que era sempre enérgica, mas foi menos incisiva 

e dramática do que costumava ser. Ele discursou por menos de meia hora e, quando voltou 

em réplica, falou por pouco mais dez minutos. Afirmou aos jurados que, no seu 

“entendimento”, João queria matar seu companheiro. Disse “entendimento meu, quem 

quer lesionar não dá facada, entendimento meu, quem quer machucar pega vassoura e dá 

vassourada, pega sapato e dá sapatada (…)”. E encerou batendo forte, três vezes no 

púlpito que fica diante dos jurados. Três eram as feridas que constavam no laudo de 

exame de corpo de delito. Disse, por fim, depois das batidas: “isso aqui é a força que tem 

que fazer para perfurar a carne de alguém”.  

 O advogado fez a sua sustentação afirmando que júri naquele dia devia ser 

“social” e não “técnico”. À semelhança aos casos “humanitários” que os defensores se 

referiam. Explicou que havia recusado os homens porque as mulheres têm “feeling” para 

essas questões amorosas. Disse que, embora para ele fosse estranho, um casal 

homossexual, era preciso entender o que “tá na nossa cara, tá na novela, não podemos por 

na gaveta, existe e tá na nossa cara!”. E que não se tratava de “bandidos”. Foi no preciso 

momento em que o advogado falou na “opção sexual” do acusado que percebi que o 

promotor faria uso da palavra novamente na réplica. Breno disse:  
 
a opção sexual dele não está em discussão aqui eu quero que ele cumpra a pena 
(…) por que a lei foi feita para ser cumprida (…) ele não vai voltar para a 
cadeia, porque já cumpriu a pena preventivamente (...) e ele não tem nada para 
ser ressocializado, é professor, é formado (…) mas tem retribuição, é preciso 
retribuir o mal que a pessoa fez (…) se fosse um parente meu, a vítima, eu 
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quero que cumpra a lei e isso é o que esse país precisa (…) e é a lei que educa, 
é a lei que faz a sociedade melhorar. (Notas do Caderno de Campo). 
 

 Como elucida sua fala, Breno também sabia que o réu não voltaria ao presídio 

pois, mesmo que fosse condenado, a pena seria baixa e já estaria cumprida durante o 

tempo que ficou preso preventivamente. Encerrados os debates, fomos todos para a sala 

secreta. Lá os jurados absolveram o acusado, com base no “quesito genérico de 

absolvição” que é obrigatório. O CPP prevê que sempre deverá ser quesitado se “'o jurado 

absolve o acusado?170”. Essa obrigatoriedade causa revolta aos promotores, mas, sendo 

uma previsão legal, é sempre seguida. Quando retornamos ao plenário e o juiz foi proferir 

a sentença, Breno resmungou ao meu lado “odeio esse quesito de absolvição, tenho uma 

raiva desse quesito, preferia que tivessem desclassificado [para lesão corporal]!”. 

Depois de encerrada a sessão, comentou ainda que esse julgamento havia acabado 

com a sua “invencibilidade”. Significava que, até aquela sessão, suas teses acusatórias 

sempre haviam sido acolhidas naquele plenário do Júri. Em seguida, parou diante dos 

jurados para explicar por quais motivos ele não gostava da previsão legislativa. Afirmou 

reputar injusto o resultado e disse que considerava melhor que não tivessem reconhecido 

a autoria, ao invés de terem o absolvido por esse mecanismo formal. Enquanto ele falava, 

proferindo uma aula sobre a incoerência jurídica dessa previsão legal, voltei meus olhos 

para o advogado. Notei que ele, próximo ao réu, observava a cena. Em seguida 

aproximou-se deles uma jurada que, antes de se retirar do plenário, foi até o advogado, 

apertou a sua mão e disse: “Doutor, ele [o réu] já aprendeu!”.  

A jurada, através da sua fala, demonstrava ter se sensibilizado com o acusado. 

Essa sensibilização se contrapõe com o que é apontado por Cardoso de Oliveira (2010, p. 

                                                
170 É o art. 483 do CPP que regulamenta a quesitação. Ele determina, lá no § 2o, que o quesito absolutório 
deverá ser feito. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: I – a materialidade do 
fato; II – a autoria ou participação; III – se o acusado deve ser absolvido; IV – se existe causa de diminuição 
de pena alegada pela defesa; V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena 
reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. § 1o A resposta 
negativa, de mais de 3 (três) jurados, a qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II do caput deste 
artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado. § 2o Respondidos afirmativamente por mais de 
3 (três) jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a 
seguinte redação: O jurado absolve o acusado? § 3o Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento 
prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre: I – causa de diminuição de pena alegada pela defesa; II 
– circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões 
posteriores que julgaram admissível a acusação. § 4o Sustentada a desclassificação da infração para outra 
de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 2o (segundo) 
ou 3o (terceiro) quesito, conforme o caso. § 5o Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada 
ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do Tribunal do Júri, o juiz 
formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o segundo quesito. § 6o Havendo mais 
de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas. 
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461) sobre os agentes do judiciário. No sentido de que a dimensão moral dos direitos e as 

demandas associadas à essa dimensão, não encontram respaldo em nossos Tribunais. Esse 

tipo de questão é invisibilizada pelo discurso “técnico” dos agentes. Como se o próprio 

direito não fosse “humano”, afastando o fazer judicial da administração de conflitos 

considerados “de “sofrimento” e o aproximando de uma performance exclusivamente 

“técnica”, no seu sentido “jurídico”. Para os agentes a preocupação precípua é atender a 

forma, enquanto essa jurada explicitou ter sido afetada pelo fundo. Portanto, para ela a 

dimensão moral foi relevante. Quando essa perspectiva moral é acionada pelos agentes, 

no entanto, trata-se da moral deles. E não daquela atinente aos envolvidos nos conflitos. 

 

Sobre “brigas” e “cargas” 

Nesse capitulo, apresentei sessões de júri que foram classificadas pelos agentes e 

identificadas por mim como sendo "de briga" ou "bola dividida", nas quais os pedidos 

das partes divergem. Busquei, ao longo dele apresentar como se dá a administração de 

conflitos que levam a essas sessões, através da descrição de casos, demonstrando também 

como a alguns é atribuída “carga”, enquanto a outros não. Esta categoria me foi 

apresentada por meus interlocutores como dando sentido ao trabalho e investimento que, 

por diferentes motivos, eles fazem sobre alguns casos em detrimento de outros.  

A avaliação sobre os processos envolve tanto interesses corporativos (como no 

caso da “briga corporativa” que abre esse capítulo) quanto a apreciação sobre as pessoas 

ou indivíduos envolvidos. Nesse sentido, destaco dois elementos importantes para a forma 

que serão administrados os casos: os réus e vítimas e a presença de advogados. A “briga 

corporativa” que, por sua duração e por todos os investimentos feitos pelos agentes, se 

afigurou como a “bola dividida” com “carga” por excelência ao longo de todo o trabalho 

de campo. Nesse caso, eram as corporações que compõem o “sistema de justiça 

criminal171” que importavam. Os fatos não eram relevantes. Essa (des)importância dos 

fatos só é possível porque, como disse, os debates não são registrados e a existência de 

uma dissonância entre aquilo que está nos autos e o que será dito pelos agentes para 

vencer a briga, não faz diferença.  

                                                
171 Esse julgamento, aliás, que tem por fundo a “briga corporativa”, trazida à tona durante a sessão 
demonstra que, assim como apontado por Kant de Lima (2004), não se pode falar em “sistema de justiça 
criminal” no Brasil. Isso por que a ideia de sistema presume uma continuidade e uma integração, o que não 
acontece no caso brasileiro, que se apresenta de modo partido e cujas agências (polícia, ministério público 
e judiciário, no caso do processo penal) não se comunicam e competem entre si para o exercício das suas 
funções. 



	

 

201 

No que concerne às pessoas, a presença de “chefes do tráfico” e do “tráfico” em 

geral, leva às “brigas”, com ou sem carga. Pois o “tráfico” é representado como “tudo que 

causa o mal” e por isso não permite que os acordos sejam realizados. Quanto às “drogas”, 

trata-se de definir problemas sociais como “ameaças e perigos172” como apontou Dos 

Santos (2004, p. 23). Os “casos de paixão” são, por excelência aqueles que cabem no júri, 

para os quais o júri foi criado. De modo que a “briga com carga” no caso de Josefina, faz 

jus ao Tribunal que foi concebido para julgar pessoas e não indivíduos (Nuñez, 2015).  

As “brigas sem carga”, a seu turno, também estão relacionadas às pessoas que 

cometeram os crimes e às suas circunstâncias morais. No entanto, diferentemente das 

“brigas com carga” elas geram nos agentes o que chamei de convergência moral. Foi 

assim no caso do estupro de Cacilda. Nele, Daniel explicitou seu papel, não como 

defensor do réu, mas “para legitimar a atuação do júri”. As “brigas com carga” 

envolvendo a família judicial, como o caso de Josefina e aquele que incluía Nilo, me 

parece, são exceções no funcionamento do Júri. Neles não identifiquei o que chamo de 

convergência moral. Face à sua inexistência, acusação e defesa partem para a “briga” que 

tira a previsibilidade do julgamento e devolve aos jurados o poder de decisão.  

Nesse sentido, a participação de advogados, seja porque eles “incomodam” ao 

demandar o cumprimento das formalidades previstas na lei, seja porque não há 

“confiança” para firmar acordos, também leva às brigas. A “lealdade” é elemento 

fundamental para o estabelecimento de acordos, como demonstrarei no capítulo seguinte. 

Por fim, quando a família judicial briga, trata-se de uma disputa que é levada para o 

“plano institucional” como diziam meus interlocutores. Por isso não se fazia necessário 

qualquer forma de reconciliação posterior à sessão de briga. Depois dela o “plano 

pessoal” podia ser novamente retomado nas relações e os agentes do estado voltavam a 

se relacionar como antes, baseados nos termos anteriores. Assim, diferentemente do 

sentido que o senso comum atribui aos conflitos no contexto brasileiro, como sendo 

negativos e responsáveis por atrapalhar o bom funcionamento das relações, já que 

“fundado na conciliação forçada dos conflitos, visando à imposição da harmonia e do 

status quo, para manter a hierarquia e a complementaridade entre elementos 

substantivamente diferenciados” (Kant de Lima, 1999) os desentendimentos entre a 

                                                
172 Daniel dos Santos (2004) mostra como a transformação da droga em bode expiatório e sua 
criminalização em verdade originam e alimentam “um mercado, que “produz” o criminoso e as suas 
variantes, e fornece as fontes para a construção das representações sociais do mal” (2004, p. 37). Todo esse 
processo está intrinsecamente ligado à globalização e que se reflete em ações antidemocráticas na medida 
em que são “seletivas, discriminatórias e desiguais”. 
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família judicial não se afiguravam como negativos, ao contrário, no “plano institucional” 

seus integrantes tinham licença para brigar.  
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Capítulo 4  

“Não dá pra viver naquela tensão!”: os “acordos” 
 

aí gente boa 
se num tem intimidade com caneta 

mete o dedão no papel  
que tá assinado nosso acordo,  

malandro, vamos fazer um tratado 
daqui pra baixo é seu 

daqui pra cima é meu lado 
e não me quebre esse acordo 

você manda lá embaixo 
aqui em cima quem manda sou eu 

eu não piso em seu terreno 
nem você pisa no meu 

(Acordo de Malandro – Bezerra da Silva) 
 

A letra do samba “Acordo de Malandro” trata de um acerto entre a “malandragem” 

quanto ao uso do território. Uns não devem pisar no terreno dos outros e, como não se 

trata de um ajuste formal, assinado e reconhecido em cartório, o sambista é claro: quem 

não tem intimidade com a caneta, pode colocar o “dedão no papel”. O pacto consiste em 

respeitar o espaço do outro. No caso do samba, sobretudo porque na vida do crime, 

“bandido” precisa ser “sujeito homem” e “cara de proceder” (Grillo, 2013, p. 143). No 

Júri, a seu turno, os “acordos” são tratativas feitas pelos próprios agentes, a partir da sua 

relação de proximidade, por serem integrantes da família judicial, não para se manterem 

afastados, mas para darem conta do seu trabalho, da rotina burocrática do dia-a-dia e 

cumprirem suas funções institucionais.  

Esses “acordos” consistem em um acerto feito pelas partes, acusação e defesa, que 

concordam em fazer o “mesmo pedido” aos jurados. Assim, apresentam as mesmas teses 

e fazem pedidos semelhantes, baseados nas narrativas, nas interpretações e nos 

argumentos que encontram ao analisar os casos. A decisão final é presumida por eles, 

pois acreditam que, sendo os pedidos idênticos, os jurados não votarão de modo contrário. 

Criam, assim, uma forma de dar previsibilidade ao julgamento. Os “acordos” diferem em 

muitos sentidos das “brigas”. Seja pela temporalidade, já que quando ocorrem as sessões 

são encurtadas, seja pela possibilidade de inferir o resultado, bem como pelo grau de 

“tensão” dos agentes, que é menor.  

Nesse capítulo, apresento os “acordos” que observei ao longo do trabalho de 

campo. Inicio com um caso que se contrapõe ao estupro apresentado no capítulo anterior. 

Naquele caso, da vítima Cacilda, Daniel sustentou, por meio da “defesa técnica”, a tese 

de “estupro seguido de morte” que, face à convergência moral, foi a solução possível. 
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Isaura pediu a condenação, por “homicídio combinado estupro”. O caso que inicia esse 

capítulo também julgava um estupro e uma morte. No entanto, quem pediu a condenação 

por “estupro seguido de morte” foi Isaura. Vítimas e réus diferentes, portanto, levaram a 

soluções diferentes, mesmo se tratando de mortes bastante parecidas.  

Em seguida, apresento os casos de “cachacídio” e outros elementos que levam, na 

minha percepção, à realização de acordos. Por fim, descrevo os pedidos de “absolvição”, 

feitos pelos promotores, que também se relacionam com os “acordos”, pois é o poder 

desses agentes de pedirem a absolvição que frequentemente abre margem para as 

negociações. Encerro o capítulo com as tratativas que acompanhei na “fase de instrução”, 

para que os processos fossem extintos sem chegar ao plenário e que, afinal, também se 

configuram em pequenos “acordos”. 

 

“É preciso saber onde pode perder!”: as convergências morais e o tempo  

Camila, à época dos fatos tinha dezoito anos. Foi até “Jardim Maravilha” em Pedra 

de Guaratiba, no dia 05 de outubro de 2013, para encontrar um rapaz com quem 

conversava pelas redes sociais, segundo o depoimento de sua mãe. Chegando lá, parou 

num bar para pedir informações. O acusado ofereceu-se para levá-la até o lugar que a 

moça procurava. Usando essa justificativa, segundo a denúncia, a acompanhou até um 

matagal, a estuprou e matou, embora, assim como no outro caso de estupro descrito no 

capítulo anterior, não se saiba em que ordem os fatos tenham ocorrido. O réu foi 

identificado em razão do depoimento de uma testemunha, que disse ter visto o homem 

vestindo uma camiseta roxa, como a peça de roupa encontrada ao lado do corpo de 

Camila. A mesma testemunha falou que o viu correndo e dizendo “deu merda, deu merda, 

matei a garota!”. O homem teve sua prisão preventiva decretada no dia 25 de outubro de 

2013, vinte dias depois dos fatos. 

 Durante a “fase de instrução” do processo, as mesmas testemunhas foram 

novamente “arroladas” pela acusação: o irmão e a mãe da vítima e um rapaz que bebia 

com o acusado no bar, no dia dos fatos, aquele que informou a polícia sobre as 

vestimentas do réu e enunciou a frase citada acima. Além deles, ouviram uma amiga de 

Camila. As testemunhas respondiam às perguntas feitas sobre a vida da vítima, seu grau 

de escolaridade e profissão. Perguntavam ainda sobre o uso de redes sociais por parte da 

moça. A amiga foi indagada sobre sua vida afetiva, se ela tinha muitos namorados, se 

havia traído o ex-marido com um outro rapaz. Fernando, o defensor, a interpelou, 

perguntando se a moça era “namoradeira”, ao que a amiga respondeu que sim. 
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 A testemunha considerada mais importante, que ligava o acusado aos fatos, era o 

rapaz que estava bebendo no bar. O jovem, quando perguntado por Isaura sobre como 

ficou sabendo do ocorrido, disse que “Eu não fiquei sabendo não! Eu tava lá no bar do 

morro e essa menina veio descendo a rua, só que ela queria chegar em um lugar chamado 

Jurema” e então “ela encontrou o [nome do réu] e pediu se tinha como ele levá-la e ele 

disse que sim”. Em seguida, disse que foi ao pagode e retornou ao bar. Na volta, a 

testemunha esbarrou com o acusado que, segundo ele tinha  
 
um arranhão na altura do peito, não era muito profundo não, mas estava 
sangrando um pouco, dava pra ver. Aí ele foi e passou correndo com o telefone 
na mão. Aí ficamos pensando, será que é mentira ou verdade? Mas aí a notícia 
de que tinha uma menina morta começou a se espalhar e aí o pessoal começou 
a juntar as coisas, dele ter gritado que tinha matado uma menina, de terem 
encontrado uma menina morta e dele ter descido com a menina um pouco 
antes, naquela direção. (Notas do Caderno de Campo). 
 

 Marcos, o magistrado, nas audiências anteriores, perguntou à testemunha se o 

acusado trabalhava no “tráfico”, ao que respondeu que não. E o magistrado emendou: 

“então ele não era bandido mas gostava de um pó, né?”. “Gostava” respondeu o rapaz. 

Também questionou sobre a personalidade do réu, se era violento, se havia esfaqueado 

alguém antes e se “quando ele cheirava ele ficava alucinado?”. “Perdia a linha”, disse-lhe 

o homem.  

No dia anterior ao julgamento, que ocorreu em 14 de julho de 2015173, tanto 

Fernando, o defensor público quanto Paulo, seu assistente, comentaram comigo que era 

um “fato horroroso” o que seria julgado. Disseram-me que a “vítima era namoradeira”, 

mesma informação que constava nas anotações sobre o caso nos registros da defensoria. 

Além disso, mencionaram que havia sido “casada com um homem mais velho e o traído 

com um amigo da escola” e que “teria ido ao Jardim Maravilha atrás de alguém que 

conheceu pela internet”. Pontuaram por fim que o acusado confessou os fatos na polícia, 

mas os confirmou apenas parcialmente aos defensores, dizendo que queria apenas “pegar 

o telefone” da vítima e culpou o “Pilha de Gato”, “traficante” da localidade, pelo estupro.  

No dia do julgamento, quando cheguei ao Tribunal, por volta das 14 horas, Isaura, 

a promotora, já estava fazendo sua sustentação oral. Isso significava que haviam desistido 

da oitiva das testemunhas e que o réu havia ficado em silêncio durante o interrogatório, 

possivelmente por orientação do defensor. Percebi que tais práticas são comuns nos casos 

em que as partes decidem fazer “acordos”. Isso porque eles não são explícitos. Os agentes 

                                                
173 O acusado foi pronunciado no dia 28 de novembro de 2014 e veio a julgamento no ano seguinte, tendo 
permanecido um ano, seis meses e dezenove dias preso preventivamente.  
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os firmam antes da sessão e o público pode inferir que foram feitos, através de elementos 

como, por exemplo, a duração do julgamento e não oitiva de testemunhas, ainda que 

presentes. Todos os julgamentos têm um tempo próprio174 (Eilbaum, 2012a, p. 320), que 

é sentido de forma diferente, seja pelos agentes, seja pelo público que o assiste. E o 

público, se não for frequentador do Júri, pode não entender os encurtamentos e 

abreviações e não notar essas reduções do tempo.  

Quando ingressei no recinto, portanto, Isaura, a mesma promotora que havia atuado 

no caso de Cacilda, descrito no capítulo anterior, pedia que o acusado fosse condenado 

não por “estupro seguido de morte”, mas por “estupro com o resultado morte”, ou seja, 

cujo o julgamento seria feito pelo juiz e não pelos jurados. Ela dizia 
 
o dolo da pessoa quando age dessa maneira, era qual? Era só subtrair? (...) não, 
se fosse não teria o estupro (...) o dolo dele era de estuprar? Evidente que era! 
O dolo dele era de matar? Essa pergunta o senhor tem que fazer (...) tem um 
cantor que foi encontrado enforcado porque entendia que assim teria mais 
prazer! Até pessoas que se entregam a certas práticas (...) não nos parece que 
a intenção dele tenha sido matá-la. (...) além da sua vontade de estuprá-la, as 
lesões que ele produziu levaram à sua morte (...) houve um estupro seguido de 
morte e nesse sentido eu vou requerer que os senhores reconheçam a 
materialidade (...) mas o que impulsionou essa pessoa a agir não foi matar a 
moça (...) essa moça sofreu um estupro sim, um estupro clássico, e para sofrer 
o estupro sofreu a violência que levou à sua morte (...) e com essas lesões 
aconteceu o resultado morte (...) uma pessoa que vai para um matagal e volta 
dizendo que matou a moça “eu matei ela, eu matei ela” (...) o que denota 
justamente essa interpretação (...) o intuito dele era subtrair o celular para usar 
mais droga (...) essa violência causou a morte da vítima (...) e ainda disse que 
ele estava transtornado. (Notas do Caderno de campo).  

 
 Enquanto Isaura apresentava seus argumentos, os mesmos usados pela defesa no 

caso de Cacilda, Fernando sentou ao meu lado e comentou que “foi estupro sim, mas não 

é de criança não!”. Tal frase explicitava as hierarquizações entre os casos e, ainda, as 

avaliações dos agentes. Estupros de criança geravam convergência moral de modo ainda 

mais agudo e, em razão disso, não permitiam qualquer tipo negociação. Além disso, as 

vítimas dos dois casos eram diferentes. Camila era “namoradeira”, ao contrário de 

Cacilda, descrita como “mãe de família”. Nesse caso a própria promotora pedia a 

condenação pelo juiz, no outro, essa era a tese defensiva, para que Daniel pudesse dar 

                                                
174 Quando foi depor como testemunha em um juicio oral na Argentina, a antropóloga notou a relação dos 
depoentes com a espera como diferente daquela que os agentes do judiciário, “do outro lado”, sentiam. Por 
já ter assistido muitos julgamentos, percebeu, na qualidade de testemunha quando a sessão começou a 
“andar” (Eilbaum, 2012a, p. 320). Essa percepção também me era possível sentir no Júri. Notava, como 
observadora, as vezes que os agentes tinham pressa e, algo que me parecia muito interessante, era a 
mudança que o julgamento ia tendo, à medida que o tempo ia passando. As pessoas, quando os julgamentos 
se estendiam, ia como que ficando mais relaxadas. Compartilhei essa sensação com meus interlocutores e 
todos a confirmavam.  
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conta de sua função institucional. 

Encerrada a fala da acusação, por volta de 15:50 horas, houve um intervalo, 

destinado ao almoço dos jurados. Nesse momento subi até o gabinete de Fernando, onde 

conversamos. Disse-me que “o réu de hoje está no presídio do CV [Comando Vermelho], 

mas não posso falar isso pra Isaura. Ele não está respondendo por estupro no CV, mas 

por ‘negociar a vida das pessoas’. Ele me disse [na entrevista que antecede o julgamento] 

que transou com ela antes, na casa do Pilha de Gato, que ela estava bebendo com eles 

antes”.  

Ainda, antes de descermos para o plenário Fernando confirmou minha percepção 

de que não havia “briga”, mas sim um “acordo”. Explicou-me que, assim que chegou ao 

Foro encontrou com Isaura. Ela inicialmente avisou que pediria a instauração de um 

“incidente de sanidade mental” do acusado, que resultaria no adiamento da sessão. Assim, 

ele notou que Isaura tinha pressa para chegar a um compromisso fora do Tribunal e que 

“ela ia aceitar o acordo”. A “espera” e o “tempo” nos acordos, que me refiro aqui, são 

sentidos e avaliados pelos agentes do judiciário e não pelos usuários dos serviços 

públicos, como estudado por Ayuero (2011, p. 152). É o “tempo” da promotora que 

importa. O que também não deixa de ser um “exercício de poder” sobre os envolvidos na 

causa: vítimas, réus e testemunhas.  

Então Fernando ofereceu-lhe uma alternativa, que lhes economizaria tempo, de 

modo a “acabar logo com isso” sem ter que reagendar um novo julgamento. Sugeriu que 

os dois sustentassem a tese de “estupro seguido de morte”. Com a produção das mesmas 

versões não precisariam elaborar discursos divergentes e, além disso, ambos sabiam que 

a pena aplicada por Catarina não seria pequena. Ou seja, qualquer que fosse a solução 

jurídica encontrada, o réu não sairia “impune” aos olhos dos agentes. Assim, o acordo foi 

aceito por Isaura. Além disso, a solução era interessante para Fernando, pois desse modo 

ele faria menos “carga” e ele a considerava “justa”. A opção pelo “acordo”, portanto, não 

estava relacionada com a concordância quanto aos fatos e suas versões, mas sim com a 

aceleração da sessão. Toda a fala do defensor me remeteu para a desconexão entre os 

fatos, as provas e o julgamento.  

Antes de retornarmos ao oitavo andar, para que tivesse início o discurso defensivo, 

Fernando afirmou: “hoje a promotora defendeu ele melhor que eu!”. Voltamos ao 

plenário para a retomada da sessão e, durante a sua argumentação, Fernando deixou claro 

que não iria pedir a absolvição pois o réu era culpado. No entanto, também culpabilizou 

a vítima, ao asseverar o seu caráter “namorador” e os usos que fazia das redes sociais:  
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eu não vou vir aqui clamar por absolvição, que eu não concordo (...) ela [a 
vítima] fazia inúmeras postagens nas redes sociais, que queria dormir de 
conchinha (...) o que fazia sua mãe não gostar desse comportamento (...) ela 
deve ter conhecido um menino, muito provavelmente marcou um encontro (...) 
e sabemos que uma parcela considerável das pessoas faz um mau uso das redes 
sociais. (Notas do Caderno de Campo). 
 

 Em seguida, afirmou que Camila “já tinha morado com um homem mais velho”, 

e que “foi até a localidade para encontrar um rapaz”. Mas, antes de encontrá-lo, pediu 

informações ao acusado que, não só no momento, mas frequentemente fazia “uso de 

drogas e bebida”, ou seja,  
 
que ele não era bandido (...) ele trabalha como auxiliar de peças, ele usava 
drogas mas ele não era um criminoso (...) e nesse dia ele estava sob o efeito da 
droga (...) para atingir o seu objetivo, que era a relação sexual, ele a matou. Eu 
vou pedir para absolvê-lo? Não! Eu vou pedir que deem a ele o que a lei prevê 
(...) o meu trabalho aqui é assegurar que seja punido de acordo com o que a lei 
determina (...) hoje a defensoria pede que os senhores condenem o réu, mas 
não na forma da denúncia. Não é impunidade, como eu disse, é uma das 
maiores penas do direito penal, os senhores estarão entregando nas mãos da 
magistrada, para que ela julgue (...) e ele volta para o presídio, a intenção era 
de matar? Não! A intenção era estuprar! Ele é um bandido? Não! Era envolvido 
com o tráfico? Não! Esses sujeitos nem são aceitos pelos bandidos (...) eles são 
mortos (...) ele queria satisfazer a lascívia (...) o estupro não é um crime 
praticado na frente de todos e nesse caso não foi diferente (...) a violência foi 
tamanha que ele ocasionou a morte da vítima (...) aqui ninguém vai pedir a 
absolvição do réu, nós queremos que ele seja punido na medida (...) 
transferindo a aplicação da pena para a magistrada que, eu tenho certeza, fará 
justiça. (Notas do Caderno de Campo). 

  

Com essa argumentação Fernando não só cumpria o que fora acordado com 

Isaura, como dava conta do seu trabalho, sem acionar qualquer tese divergente. Desse 

modo encerrariam as atividades mais cedo e o réu seria condenado a uma pena 

considerada justa, qualquer que fosse a votação dos jurados. Como expliquei 

anteriormente (cap. 3), as condenações por “estupro seguido de morte” ou por “estupro 

combinado com homicídio” têm ambas penas altas e seus cálculos são feitos sempre pelo 

juiz. Além disso, o crime seria hediondo com qualquer resultado, ou seja, a progressão de 

regime seria lenta, independentemente da forma jurídica adotada para a condenação. 

Quando saímos da sala de votação, a juíza rapidamente finalizou a sentença que “já estava 

pronta”, de condenação por “estupro seguido de morte”, que foi o resultado da votação. 

Ela aplicou uma pena de 15 anos e 10 dias e a sessão foi encerrada por volta das 17:20 

horas.  

 Tanto este caso quanto o de Cacilda têm em comum a convergência moral. Os 

agentes queriam a condenação dos acusados, considerados culpados por “fatos 
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horrorosos”, ademais, as partes precisavam cumprir suas funções institucionais. 

Especialmente no caso de Camila, também se tratava de dar conta de uma demanda 

pessoal da promotora, para terminar a sessão mais cedo. Contudo, no caso de Cacilda, 

não havia “acordo”, pois Isaura pediu a condenação e Daniel precisava sustentar uma tese 

defensiva. Fazer ou não fazer um “acordo” passou pela decisão dela, que atuou nos dois 

processos.  

O peso dado à decisão dos membros do Ministério Público está relacionado com 

um fenômeno recente. Depois da CF/88, quando o MP foi elevado à categoria de “fiscal 

da lei”, os promotores passaram a ter175 a liberdade de pedir a absolvição dos acusados. 

Além da função “precípua” de “promover a ação penal pública”, eles devem “fiscalizar a 

correta aplicação da lei176” e atuam como “custos legis”. Com essa mudança, mesmo que 

um promotor tenha feito a denúncia, o responsável pela acusação no plenário pode pedir 

a absolvição, usando o princípio da “oportunidade”. No entanto, essa previsão não 

elimina o ritual, que continua sendo necessário, caso ocorra a “pronúncia” do acusado. A 

obrigação de defender, por outro lado, é obrigatória e prevista pela Constituição Federal. 

Os defensores, por isso, precisam fazer alguma manifestação, caso haja o pedido de 

condenação e mesmo que concordem com ele. 

Nos dois casos de estupro, moralmente eram atribuídas construções diferentes às 

vítimas tanto por parte da acusação, quanto da defesa e dos magistrados. Essas avaliações 

afetaram a maneira como os processos foram administrados e a medida das penas 

aplicadas em cada caso. Pela morte de Cacilda, uma “moça vistosa”, “mãe” e “irmã”, que 

trabalhava como faxineira e tinha família, pois um dos irmãos estava presente na sessão, 

foram atribuídos 30 anos de prisão. Quanto à vítima Camila, “a namoradeira”, o réu foi 

condenado a 15 anos, metade do tempo. Nesses casos em que mulheres são vítimas, os 

agentes usam à adequação aos papéis de gênero, como já demonstrou Fachinetto (2012, 

p. 366), para classificar e hierarquizá-las, desigualando o tratamento que dão a casos 

semelhantes.  

                                                
175 A expressão latina é usada pelos juristas para designar essa outra função do Ministério Público, de fiscal 
da lei. Pode ser traduzida, segundo o discurso nativo do campo, como “guardião da lei, fiscal da correta 
aplicação da lei, verdadeiro defensor da sociedade”. Vide, por exemplo, informação do site do TSE: 
<http://www.tse.jus.br/o-tse/acervo/eleitor-eleicoes-area-juridica/voce-e-direito/analisar/termos-
estrangeiros-1/aula-1-termos-estrangeiros-parquet-custos-legis>. Acesso em: 24, jul., 2018. 
176 Diz a CF/88, no art. 127 que “O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis”. Além dele, o art. 129 determina que “São funções institucionais do 
Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; II - zelar pelo 
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta 
Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia”.  
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No primeiro processo, de Cacilda, não havia “acordo” explícito, foi uma “briga” 

sem “carga” embora houvesse convergência moral sobre a representação que os agentes 

tinham das partes. No segundo, havia ambos. No entanto, não apenas as vítimas foram 

representadas de forma diferente, como também os réus. O acusado de matar Cacilda foi 

classificado como um doente mental, um “verme” como me disse Fernando, que tem 

problemas e perversões sexuais. Já o outro, como um “viciado” que se aproveitou da 

moça somente porque ela “se expôs” a isso, como se Camila tivesse dado causa à própria 

morte. 

“Estamos diante de uma pessoa, um pai de família” 

Ananias foi acusado de “homicídio qualificado na sua forma tentada”, isto é, de 

tentar matar sua sogra, Walkíria, a facadas, no ano de 2014. O processo criminal que o 

Estado moveu contra ele teve início com o recebimento da denúncia, no dia 02 de 

setembro de 2014. No entanto, estava preso preventivamente desde o dia dos fatos: 23 de 

agosto177 do mesmo ano, exatamente um ano, três meses e dezessete dias antes do 

julgamento.  

Depois de “recebida a denúncia” foram marcadas duas audiências de instrução e 

julgamento. A primeira foi adiada. Na segunda, que acompanhei, foram ouvidas duas 

testemunhas: a sogra de Ananias, vítima das facadas, e um dos policiais militares que fez 

o “primeiro atendimento” da ocorrência. O policial disse não se recordar de nada. Nem 

de como havia tomado conhecimento do evento, tampouco do “código” da chamada ou 

das declarações dos envolvidos nos fatos, ouvidos no dia. A vítima, a seu turno, foi 

questionada por todos os agentes: Marcos, Isaura, Daniel e, ao final, novamente pelo 

magistrado. 

Inicialmente, foi advertida por Marcos que “o fato de ser vítima não libera a 

senhora do dever de dizer a verdade”. Diante das perguntas da promotora, a mulher 

contou que o réu era seu genro. Disse que foi até sua casa procurando por sua filha, pois 

                                                
177 No dia seguinte, sua “prisão em flagrante” foi convertida em “prisão preventiva” em razão da 
“periculosidade do agente-investigado”, conforme disse o juiz plantonista quando tomou a decisão de 
mantê-lo preso. Marcos, o magistrado que posteriormente decidiu pela manutenção da prisão, enunciou à 
época que: “a necessidade da tutela cautelar se faz sentir não só com o intuito de impedir a reiteração dos 
atos criminosos dessa estirpe, mas, sobretudo, para acautelar o meio social da ação delituosa em questão, 
garantindo, outrossim, a credibilidade da Justiça, pelo afastamento da sensação concreta de inação e 
impunidade”. E terminou a fundamentação de sua decisão afirmando que a prisão do acusado também se 
justificava para “assegurar a plenitude da instrução criminal” em razão do “extremado pavor que as vítimas 
têm em prestar declarações e efetivar o reconhecimento” e porque “o agente investigado não ostenta 
trabalho fixo conhecido, circunstância que torna sobremaneira incerta a plena incidência do princípio da 
legalidade penal”. 
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eles haviam se separado há uma semana. Quando Ananias chegou no portão da casa da 

senhora, perguntou pela ex-esposa, que lá não estava e, autorizado pela dona da 

residência, entrou no recinto para verificar a informação recebida. Nesse momento, a 

vítima viu que ele portava duas facas.  

Quando Ananias saiu da casa, pediu para que a mãe ligasse para a filha. Ao receber 

uma resposta negativa, justificada pela falta de “créditos” no celular da sogra, voltou a 

entrar na casa, enfurecido. A mulher tirou uma das facas dele e, com a outra, Ananias a 

“golpeou”. Cometido o ato, ela foi levada para a UPA, onde foi atendida pelos médicos 

e pelos policiais. Daniel, o defensor, questionou Walkíria sobre o tipo de corte, mais 

especificamente se “as facadas cortaram a senhora ou furaram a senhora?”. Ela respondeu 

que “foi com a ponta” de uma “faca de serrinha”. Quando indagada pelo juiz, contou que 

“foi liberada da UPA no mesmo dia”.  

Encerradas as indagações da acusação e da defesa, Marcos, o juiz, voltou a tecer 

perguntas para a mulher.  

 
J – Quando bebia, ele [o réu] ficava ruim? 
(...) 
J – Parecia que [o réu] estava embriagado? 
(…) 
J – Parecia que ele [o réu] tava cheirado? 
(…) 
J – Falava normalmente? Estava nervoso? 
(Notas do Caderno de Campo) 
 

O acusado, orientado pelo defensor público, permaneceu calado na primeira fase 

e não respondeu ao interrogatório nas audiências, exercendo o chamado “direito ao 

silêncio”. Como disse em capítulo anterior, sobre as estratégias dos defensores, essa é 

adotada por eles, para que não surjam contradições entre o que os réus dizem na primeira 

e na segunda fase do júri, caso sejam levados a julgamento. Ananias então foi 

“pronunciado” em abril de 2015, para ser posteriormente julgado pelos jurados.  

No dia do julgamento, 10 de dezembro de 2015, adentrei o prédio do Foro Central 

antes das duas horas da tarde, subi ao plenário e notei que não havia nenhum dos agentes 

lá. Significava que os trabalhos ainda não tinham iniciado. Os jurados, no entanto, já 

estavam presentes e em número suficiente para instalar a sessão – mínimo de quinze 

pessoas, o que indicava que o Júri poderia acontecer.  

Subi até o nono andar, no intuito de encontrar com alguém. Gostava de conversar 

com os agentes sobre o que seria julgado no dia. Avistei o defensor Fernando em seu 

gabinete e iniciamos um diálogo sobre o processo em pauta naquela sessão. Enquanto me 
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explicava o caso, “uma tentativa de homicídio”, trocava mensagens no seu celular, via 

whatsapp, com Isaura, que estava a caminho do Fórum. Negociavam o que fariam naquela 

tarde. Em seguida, disse-me que seria “rápido” pois se tratava de um “acordo” entre a 

promotora e ele. 

O julgamento de Ananias durou em torno de duas horas e meia. O diálogo que 

Isaura e Fernando travaram via celular mostrava que ambos concordavam em diversos 

pontos. Essa conformidade se dava sobre a avaliação que faziam tanto do processo, 

quanto das pessoas nele envolvidas. Primeiro, o acusado estava preso há um ano e três 

meses, de modo que os dois consideravam que o crime estava “pago” e que Ananias “não 

merecia” ficar mais tempo na prisão. Os dois entendiam que ele poderia ser condenado a 

uma pena mais baixa e com isso progredir de regime mais rapidamente. Além disso, a 

opinião de Fernando e Isaura confluía sobre a gravidade do caso. Aos olhos deles, tratava-

se de uma “briga de família”, considerada “problema menor”, em comparação com outros 

processos. Além de ser uma “tentativa” e não um homicídio de fato. Havia convergência 

moral em sua avaliação. 

Assim, naquela conversa prévia por “whatsapp”, eles acordaram “tirar as 

qualificadoras” do caso, de forma que o réu fosse condenado não por “tentativa de 

homicídio qualificado”, mas por “tentativa de homicídio simples178”. Por volta das 14:50 

horas, com os jurados já sorteados e a sessão já instalada, Isaura passou a sua sustentação. 

Não havia testemunhas a serem ouvidas e, diante do acordo, Fernando e ela decidiram 

não “interrogar” Ananias. A promotora, depois dos cumprimentos de praxe, isto é, as 

saudações repetidas a todos os presentes, passou a falar da importância do trabalho dos 

jurados. Fernando, sentado ao meu lado, disse-me “Nesses júris (de acordo) é que dá para 

dar aula”.  

Isaura então discorreu sobre a função dos jurados e sua relevância para o “bom 

funcionamento da justiça”. Os descreveu como a “sociedade sentada, o bastião da moral 

e dos bons costumes” e que, por isso, precisam fazer um “julgamento com consciência 

social”. Ela foi rápida e logo pediu que as “qualificadoras” fossem retiradas pois “não 

                                                
178 Conforme o texto do Código Penal, é homicídio simples “Matar alguém”. A pena nesse caso é de seis a 
vinte anos de reclusão. O “homicídio qualificado” é aquele que é cometido “I - mediante paga ou promessa 
de recompensa, ou por outro motivo torpe; II - por motivo futil; III - com emprego de veneno, fogo, 
explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; IV - à 
traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa 
do ofendido; V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime”. A 
pena, nesse caso, é de doze a trinta anos de reclusão. E, além disso, o homicídio qualificado é considerado 
crime hediondo, de modo que a progressão do regime é mais lenta que aquela do simples.  
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tinha provas” de que ele tenha dado a facada “pelas costas”. No entanto, mesmo 

encerrando sua sustentação rapidamente, aproveitou para enaltecer o trabalho dos 

jurados, de modo a usar parte do seu tempo de fala para “ganhá-los”. “Ganhar os jurados” 

era uma expressão usada por meus interlocutores e se referia a estratégia adotada por eles, 

pensando nas próximas sessões que teriam com aquele conselho de sentença.  

Isso porque os “júris de acordo”, como me disse Fernando, servem para “dar aula”. 

Isto é, eles também são utilizados, secundariamente, para transmitir os valores que 

operam dentro daquele grupo social, da família judicial, aos jurados (Da Matta, 1991 

[1987]). Desse modo, os agentes “preparam” os outros julgamentos que podem vir a ser 

“de briga”. Aproveitando que não precisarão de tanto tempo para sustentar seus 

argumentos, já que os pedidos serão os mesmos, as partes valem-se do período disponível 

por lei, para falar sobre outros assuntos e “conquistar” os jurados para outras sessões. 

Nesse julgamento a promotora explorou o que ela considera uma boa atuação defensiva, 

com “honradez” e que não “viola à justiça”. Encerrada sua fala, houve um intervalo para 

o almoço dos jurados. 

Durante o intervalo, Fernando e Isaura conversaram sobre outro processo, que iria 

a júri na semana seguinte. O defensor queria negociar o que fariam no outro dia. Depois 

de dialogarem, Fernando me disse: “não dá pra viver naquela tensão, ninguém aguenta 

todo o dia, demoro muito a dormir quando saio daqui”. Logo que a sessão foi retomada, 

a defesa passou a fazer o seu discurso. Depois da abertura, saudando todos os presentes, 

Fernando falou para os jurados sobre o caso. Disse-lhes que: 
 
(...) estamos diante de uma pessoa, um pai de família (…) não se espera que 
ele resolva um conflito familiar com um golpe de faca, e é por isso que ele está 
preso (…) mas ele sequer entrou numa delegacia (…) ele foi trabalhador, foi 
preso com carteira assinada, a infelicidade do seu Ananias foi perder a cabeça 
(…) mas ninguém é igual a ninguém, cada um tem uma formação, cada um 
tem uma forma de reagir (…) nós temos limites mas não podemos exigir esses 
limites de todas as pessoas (…) espero que esse tempo preso possa demonstrar 
pra ele que a vida em sociedade nos exige determinadas regras de conduta (…) 
a defesa requer que façam justiça (…) a defesa não traz o pedido de absolvição 
por que deve ser dada a resposta adequada (…). (Notas do Caderno de Campo) 
 

 Ao justificar a conduta do acusado como uma conduta isolada na sua vida, isto é, 

um momento em que “perdeu a cabeça”, reafirmava a representação de que ele é “pai de 

família” e “trabalhador” (e não “bandido”). Ao mesmo tempo demonstrava reprovar a sua 

atitude, dizendo que “a vida em sociedade nos exige determinadas regras” e, por tais 

motivos, não pediria a absolvição. Requeria sim, a “resposta adequada” que, nesse caso, 

era a mesma esperada pela promotora: a “retirada das qualificadoras”. Essas 
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possibilidades mostram como, na prática dos agentes, há um leque mais amplo e 

complexo do que o binômio absolvição/condenação. Opções estas que permitem outras 

negociações e adaptações. Esses ajustes, quanto aos pedidos que farão, não passam nem 

pelos jurados, nem pelos acusados ou vítimas, são avaliações que acusação e defesa fazem 

dos processos. Eles negociam o tempo que a sessão durará, assim como os pedidos 

“técnicos” que farão. 

A “retirada das qualificadoras” é algo muito importante para os agentes, pois 

determina se o crime será ou não considerado hediondo. Isso porque a “hediondez” afeta 

a forma como se dá a progressão de regime, especialmente no caso dos “homicídios 

consumados”. Isto é, os homicídios “qualificados” são considerados “crimes 

hediondos179” e por isso a “progressão no regime de cumprimento da pena” é muito mais 

lenta do que os “homicídios simples180”. No caso do estupro, ao contrário, afastar a 

“hediondez” além de sequer estar em questão, pois qualquer “estupro” é considerado 

“hediondo”, não era um resultado desejado pelos agentes. Já no caso dos homicídios, tirar 

a(s) qualificadora(s) dessas condenações e fechar um “acordo” para resultar em um 

“homicídio simples”, é fazer com que a infração deixe de se enquadrar nessa categoria. 

O réu ganha uma pena menor, próxima ao mínimo legal se for primário, e também pode 

progredir mais rapidamente para o regime semiaberto. Essa “progressão” resulta, na 

prática, na concessão da liberdade.  

Isso porque, quando vai para o regime mais brando, face à escassez de 

estabelecimentos prisionais para o cumprimento do semiaberto no Brasil, ele acaba sendo 

solto. Assim, a negociação, além de reduzir o tempo de duração do julgamento e “evitar 

a tensão”, estava relacionada com a interpretação moral dos agentes sobre a gravidade do 

caso – uma tentativa – e sobre o tempo que o acusado já havia ficado preso. Para evitar o 

                                                
179 É a Lei 8.072/90, resultado de uma forte pressão social encabeçada pela diretora de telenovelas 
veiculadas na Rede Globo, Glória Perez, cuja filha foi assassinada pelo namorado e pela amante, que dispõe 
que o crime de homicídio qualificado é hediondo. E, por isso, a progressão de regime se dá “após o 
cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 da pena, se reincidente. Essa disposição 
faz com que os condenados por um homicídio qualificado demorem muito mais tempo para mudarem do 
regime fechado para o semiaberto, fazendo com que esse seja um elemento de “briga” e “barganha” pelos 
defensores.   
180 Os crimes hediondos têm uma progressão de regime muito mais severa. Se o réu for primário e, por 
exemplo, foi sentenciado a cumprir 18 anos no regime fechado, terá direito de requerer a progressão para 
o semiaberto depois de cumprir 7 anos, 2 meses e 12 dias. Se for reincidente, só́ poderá ser beneficiado 
depois de cumprir 3/5 (três quintos) da pena. Aí o tempo será de 10 anos, 9 meses e 18 dias. No caso de 
crime não hediondo, para contrastar, se condenado a 18 anos, o réu pode pedir a progressão de regime 
depois de cumprido 1/6 da pena, ou seja, em 3 anos. Para mais informações sobre o cálculo da pena 
execução penal, vide: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Cartilha da Pessoa Presa. 2a ed., Brasília: 
Conselho Nacional de Justiça. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/images/programas/comecar-de-
novo/cartilhadapessoapresa.junho.pdf. Acesso em: 15., dez., 2017. 
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desgaste de uma “briga” ainda que “sem carga” e por encontrarem um resultado que eles 

avaliavam como “bom” e “justo”, fecharam o acordo. A acusação pediu a condenação, 

sem as qualificadoras. E a defesa concordou com o pedido. 

 Depois da “fala defensiva” fomos todos para a sala secreta, onde os quesitos foram 

votados e o resultado seguiu a orientação das partes. Os jurados reconheceram a 

materialidade e a autoria, mas retiraram as qualificadoras. O acusado foi condenado a 

dois anos e quatro meses de reclusão, a ser cumprido no regime aberto. Ou seja, a pena 

foi menos gravosa do que aquela que Ananias de fato havia cumprido durante o tempo 

em que ficou preso preventivamente, em regime fechado. 

Conversando com o defensor depois da sessão, ele me disse que teria elementos 

para pedir a “desclassificação” para lesão corporal. Sua avaliação estava relacionada com 

o tipo das agressões que constavam no laudo, consideradas “leves”, pois a vítima não 

ficou sequer internada no hospital. Mas terminou nossa conversa dizendo que “o resultado 

para o réu seria o mesmo181” (ele seria “solto”) e “tinha que ceder alguma coisa para a 

promotora”. 

Os “pais de família” e “trabalhadores” recebem tratamento distinto daquele 

dispensado aos “bandidos”, hierarquizando os réus ao longo da administração dos casos. 

Além do caso de Ananias, vi essa avaliação se repetir diversas vezes. Pablo, por exemplo, 

pediu a condenação de um homem, que era acusado de “tentativa de homicídio 

qualificado”, por “tentativa de homicídio simples”, porque o réu era “trabalhador”. Em 

verdade, naquele caso o acusado era policial militar e, ao se envolver numa briga de 

trânsito, disparou contra um taxista que levava o filho para escola.  

Pablo, nessa sustentação, disse abertamente aos jurados que iria pedir a 

condenação no “simples” porque o homem “estava ajudando a família da vítima e vai 

servir de lição para que ele não volte a insistir no erro (...) o fato dele ser condenado no 

homicídio simples, já vai ser um fardo para ele (...) se os senhores acolherem o homicídio 

simples, ele vai poder voltar para a família dele” e “se for condenado por homicídio 

qualificado vai perder seu cargo público”. O policial militar, quando do seu 

interrogatório, chorava e dizia estar arrependido. A confissão é outro elemento importante 

                                                
181 Por “mesmo resultado” o defensor se refere ao fato de que Ananias, por já estar preso há um ano e três 
meses, com a pena que recebeu por tentativa de homicídio simples ou se condenado fosse por lesão corporal 
grave, seria “solto” da mesma maneira. A “detração da pena seria aplicada e o acusado seria colocado em 
liberdade. Na verdade, por ter sido condenado ao regime aberto, ele sequer precisaria ter ficado preso. A 
“detração” está prevista no artigo 42 do Código Penal e diz que “Computam-se, na pena privativa de 
liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão 
administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”. 
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pois, no caso brasileiro, marcado pela influência do catolicismo, com a assunção da culpa 

vem o perdão, em razão da associação ibérica do crime ao pecado (Kant de Lima, 2009, 

p. 128).  

Outros casos também envolviam “trabalhadores” e, por isso, culminavam em 

acordos, que levavam até mesmo ao pedido de absolvição dos réus. No entanto, via de 

regra esses réus estavam presos preventivamente, de modo que os agentes consideravam 

que a pena estava “paga”. Já havia uma “punição” em curso. Outro processo carregado 

de elementos semelhantes ao de Ananias e do PM que mencionei acima, foi julgado no 

dia 28 de abril de 2015. O acusado foi denunciado por matar um colega de trabalho. 

Ambos eram funcionários de uma empresa de construção e estavam em um alojamento 

mantido pelo empregador, dentro de uma favela. Por provocações da vítima, o réu 

desferiu golpes de pá no homem, que estava alcoolizado e, segundo diziam os 

depoimentos, provocava o acusado, chamando-o de “maricas”, “bicha” e “veado”, porque 

o réu não queria beber nem usar drogas.  

Antes deste julgamento a que me refiro, no momento em que já estávamos todos 

no plenário, os agentes comentavam o caso. Breno, o promotor, Susana, uma defensora 

substituta e Catarina, a juíza. Quando cheguei ao júri naquela tarde, me mostraram o 

processo e as fotos da vítima. O homem morto era negro, tinha quase 1,90 metros de 

altura e, segundo diziam as versões dos depoimentos em sede policial e judicial, era muito 

“implicante” e “brigão”. Além disso, seu nome constava em registros policiais, por furto. 

Antes da sessão, então, os agentes riam e afirmavam: “o réu fez mais do que bem, olha a 

cara da vítima! Certamente era um encrenqueiro, não devia prestar!”.  

Baseado em tais elementos, Breno pediu a absolvição do acusado. Ele dizia: “a 

vítima era bem maior que o réu e tinha uma condenação por furto, ele era um cara muito 

mais extrovertido. Já o acusado, fiquei convencido com o seu depoimento, era um cara 

mais quieto e nunca teve nenhuma ocorrência [policial]!”.  

Essa avaliação moral sobre os envolvidos no processo foi subsídio até mesmo para 

Cristina, a promotora “linha dura”, pedir a desclassificação de uma tentativa de 

homicídio” para “lesão corporal”. No entanto, à diferença daquele caso em que houve 

“briga” entre ela e Noé, citado por mim no capítulo anterior, nesse o réu era um 

“trabalhador” que havia “atirado num bandido”. Não se tratava de uma “mulher 

enciumada” como Josefina. A vítima, quando foi depor durante o julgamento, estava 

presa. Cristina então, na sua sustentação em plenário, pediu a desclassificação para “lesão 

corporal”. Dizia que a intenção não era matar, mas lesionar. Ser “trabalhador”, portanto, 
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foi uma ideia-valor (Dumont, 1985, p. 258) que identifiquei como importante para a 

família judicial ao longo do trabalho de campo. Ela aparecia reiteradamente nos 

“cachacídios”, como explicito a seguir.  

 

“Estavam todos virados no bar, álcool e peixeira, nordestino machão!”: O 
caso de João e José  

Quando cheguei no Júri para iniciar meu trabalho de campo, Daniel foi meu 

primeiro interlocutor, como disse anteriormente. Já em nossa primeira conversa advertiu-

me que a grande maioria dos casos que lá chegavam eram de “cachacídio”, como também 

referi no capítulo anterior. O termo vem de “cachaça, pois, segundo o defensor, eles, os 

envolvidos, “nem lembram o motivo da discussão” de tão alcoolizados. Na sua opinião, 

casos como esses geralmente envolvem trabalhadores, oriundos de cidades da região 

norte ou nordeste do país que, por algum motivo se desentendem e, normalmente numa 

“briga de bar” ou dentro da “comunidade” onde vivem, agem com violência física sobre 

a parte contrária. Habitualmente os “cachacídios” são cometidos com “arma branca”, ou 

seja, faca ou facão e envolvendo “dois trabalhadores” ou “um trabalhador” e “um 

bandido”. 

Como mencionei no ponto anterior, a oposição entre “trabalhadores” e “bandidos” 

é marcante na administração dos conflitos no Tribunal do Júri. Através desse binômio, os 

agentes tomam decisões que afetam os casos em função desses valores morais. A ideia-

valor trabalho associada ao ganho difícil dos “trabalhadores” em oposição ao ganho fácil 

dos “bandidos” (Guedes, 1997, p. 198) surge dentro do Júri como um parâmetro de 

avaliação moral dos réus e das vítimas e afeta as soluções possíveis que os agentes 

escolhem aplicar aos casos.  

O processo que tinha João e José como réus182 era um desses. Ambos foram 

acusados de, no interior da Favela da Rocinha, desferirem socos, chutes e facadas na 

vítima, que não morreu porque conseguiu fugir e recebeu atendimento médico. Os dois 

eram nordestinos, “trabalhadores” e moravam na comunidade. A vítima, a seu turno, era 

tida como “bandido”. Os réus vieram ao Rio de Janeiro em busca de emprego. Foram 

denunciados por “homicídio qualificado” em razão de “emboscada”, na forma “tentada”. 

Por conta desse fato permaneciam presos, desde o dia do crime183, portanto, há um ano, 

                                                
182 A denúncia dizia que o crime tinha ocorrido dia 10 de fevereiro de 2014, às 09h00min, na localidade 
conhecida como “Beco do Valão” na “Rocinha”. 
183 A prisão de ambos foi convertida em “provisória” no dia 12 de fevereiro. Não acompanhei a instrução 
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cinco meses e vinte e nove dias, quando foram levados à sessão de julgamento.  

 No dia da sessão plenária cheguei ao Fórum a tempo de acompanhar as conversas 

prévias entre Pablo e Rogério, respectivamente o promotor e o defensor que 

protagonizariam acusação e defesa. Também pude participar da entrevista do defensor 

com os dois acusados. Logo que cheguei, encontrei os agentes no plenário, onde 

conversavam sobre o caso. Junto com eles estava Catarina, a juíza que presidiria a sessão 

no dia, bem como seus assessores. No recinto transitavam também Robson, o policial 

militar que faz a segurança do local e o oficial de justiça184.  

Quando iniciaram a conversa sobre o caso, o promotor imediatamente ofereceu a 

“retirada das qualificadoras”. O defensor, antes de conversar com os réus, aceitou a 

proposta. Ao concordar com Pablo, disse-lhe: “era por isso mesmo que eu ia brigar”. 

Justificou a sua concordância porque “foi flagrante e isso é muito raro, já tinha UPP na 

Rocinha, então pegaram na hora, estavam todos virados no bar, álcool e peixeira, 

nordestino machão! Foi uma tentativa, por isso eu ia pedir isso [a retirada das 

qualificadoras] mesmo!”. Depois do diálogo, o promotor respondeu: “quando o defensor 

é bom, já é meio caminho andado!”. “Bom”, nesse caso, significava fechar o acordo 

proposto por ele e, além disso, de modo que ambos, Pablo e Rogério, cumprissem seus 

papéis institucionais. 

 Após a conversa entre os profissionais, fui com Rogério até a carceragem para a 

entrevista com os réus. Fui apresentada a eles como sua “auxiliar” e acompanhei o diálogo 

que se travou tendo, entre nós e eles, as grades da cela nos separando. Iniciou a interação 

perguntando se João e José sabiam porque estavam ali. Os acusados, então, responderam 

que sim, que se tratava de uma briga na Rocinha, depois de beberem num bar. 

Apresentou-lhes em seguida a proposta da acusação, dizendo que, com essa solução, eles 

sairiam da cadeia logo, porque já tinham cumprido parte da pena. Explicou que assim o 

crime deixaria de ser “hediondo”, passando a ser “crime comum”, e, como era tentativa, 

“pegariam de seis a quatro anos”, razão pela qual logo estariam soltos. Terminou dizendo 

aos acusados que “ser defensor é isso, muitas vezes é fazer o melhor, o possível”.  

Ouvindo tudo atentamente, com os olhos fixos no defensor, um deles perguntou 

                                                
do caso mas verifiquei através de consulta eletrônica que a pronúncia foi proferida no dia 10 de dezembro 
de 2014 e o julgamento, portanto, aconteceu oito meses depois, no dia 03 de agosto de 2015. 
184 Os oficiais de justiça não servem de modo permanente no Júri, eles atuam por escala, de modo que se 
revezam. Não há como saber quem será o oficial que atuará no dia, nem encontrá-los de maneira recorrente, 
pois não estão subordinados à dinâmica do júri. Respondem a uma “central” dos oficiais de justiça, que 
organiza a sua escala. 
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se não seria melhor tentar absolvê-lo pois, segundo afirmou, era “de menor” na data dos 

fatos. Rogério lhe explicou então que achava “arriscada” essa opção pois considerava 

melhor não trocar “uma absolvição duvidosa por um acordo bom”. O outro réu pontuou, 

antes de finalizar a conversa, que “a vítima era bandido, tem a vida pregressa dele e nós 

temos emprego fixo e carteira assinada e a gente veio aqui [para o Rio de Janeiro] em 

busca de trabalho” sinalizando assim que os seus valores morais eram semelhantes aos 

dos agentes, ou pelo menos diferentes dos da vítima.  

Indagou ao defensor, ainda, se no processo havia registros de que ele era 

reincidente “lá no Nordeste”. Rogério pareceu refletir por alguns segundos. Em seguida, 

disse ao acusado para confessar o crime pelo qual estava sendo julgado e dizer estar 

arrependido. Explicou-lhe que a confissão reduziria a pena e que “essa forma de agir é 

uma estratégia” para tanto. A conversa foi encerrada com o seguinte diálogo: “Eu não 

posso garantir, mas a chance de vocês é grande!”. Os réus concluíram dizendo “então vê 

o que senhor pode fazer por nós”. Assim, como se vê, as negociações não passam pelo 

que os réus querem ou que têm a dizer sobre os fatos. A narrativa do acusado também 

raramente importa, como explicitei no capítulo segundo.  

Os defensores conversam com os réus para lhes comunicar o que farão, como 

defesa técnica. A única vez que vi um deles não aceitar o acordo depois de conversar com 

o réu foi Nilo, o defensor substituto, o “defensor problema”. Ele, depois do réu dizer que 

não queria fazer o acordo, não anuiu com a negociação ofertada por Pablo e explicitou ao 

promotor que não o faria, bem como os motivos de sua decisão, baseados na manifestação 

do acusado. O júri então foi adiado, porque o promotor não quis levar a “briga” a diante 

no dia. Formalmente, os agentes justificaram o adiamento com base no não 

comparecimento de uma testemunha. Informalmente, no entanto, era a recusa do defensor 

em aceitar o acordo que motivava o adiamento. Como disse, Nilo era conhecido entre os 

demais agentes do júri, inclusive por seus colegas, como um ponto fora da curva no “bom 

funcionamento” do tribunal. 

Depois da nossa conversa com os acusados, Rogério e eu voltamos ao plenário e 

o defensor informou Catarina e Pablo que estava “tudo certo”. Ainda, sobre a produção 

das provas no julgamento, disse-lhes que dispensaria as testemunhas, assim como o 

promotor o faria, para apressar a sessão. Afirmou também que os acusados “vão ficar em 

silêncio, não vou nem deixar falar, para ser mais rápido”. Em seguida sentei com o 

defensor nas cadeiras em frente ao telão e ele reafirmou aquilo que os réus haviam lhe 

dito “a vítima era bandido, tem a vida pregressa dele nos autos”.  
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A sessão teve início logo em seguida. Depois do sorteio dos jurados e da entrada 

dos acusados no plenário, a magistrada imediatamente abriu o tempo destinado a fala 

acusatória. Assim como no julgamento de Ananias, que descrevi acima, nesse também, 

tanto a acusação quanto a defesa aproveitaram o “júri de acordo” para “ganhar os 

jurados”. Através de sua fala, Pablo fez a “preparação” do conselho para os próximos 

julgamentos, em especial para o que ocorreria na semana seguinte, que seria conduzido 

por advogados. Nesse sentido, falou muito mal da “advocacia” e dos advogados para, em 

contraste, exaltar a defensoria. A fala do promotor durou 36 minutos, “sustentando a 

acusação parcialmente, pugnando pelo reconhecimento de tentativa de homicídio 

simples, e, assim, pela exclusão da qualificadora” como atesta o conteúdo da sentença 

que seria publicada posteriormente.  

Logo em seguida teve início a sustentação de Rogério, sem a realização de 

intervalo. O discurso defensivo durou 24 minutos e também requereu a “exclusão da 

qualificadora”, exatamente como Pablo o fez. Desse modo, tanto acusação quanto defesa 

fizeram o mesmo pedido. Chamou minha atenção que, em razão da vítima ser tida como 

“bandido”, o “fato” foi descrito como “nada demais”, sem “consequências para a vida da 

vítima”. 
 
(...) grande parte dos julgamentos têm esse tempero do álcool, como ele tem 
esse tempero perverso. Aqui [no Júri] a gente para e discute os problemas da 
nossa sociedade (...) tava todo mundo virado na noite do crime (...) os acusados 
e a vítima (...) que, inclusive, quando veio aqui depor, estava presa, ao 
contrário da FAC dos acusados. Houve o fato, o [nome do réu] veio aqui 
confessar o fato, mas por orientação minha, ele não falou mais, para a gente 
não se alongar. Agora, qual a punição? Esse fato não foi nada demais, não teve 
nenhuma consequência na vida da vítima. E isso pode ser comparado com os 
crimes hediondos que a gente vê por aqui? (...) A defesa e a acusação 
concordam, tomara que isso sirva para eles como lição, diferente do que é para 
a maioria (...) é muito difícil a missão dos senhores, mas é uma missão muito 
digna e muito importante. (Sustentação oral de Rogério, Notas do Caderno de 
Campo). 

  

Como se vê na fala de Rogério, a vítima do crime estava “presa” o que 

caracterizava ser “bandido”. Às 16 horas fomos todos para a sala secreta, onde foi 

realizada a votação. Os pedidos foram atendidos e os dois homens foram condenados, 

porém por “tentativa de homicídio simples”. Ao final do julgamento Pablo parou diante 

dos jurados e lhes disse: “Hoje foi leve para poder amaciar vocês”.  

Por volta das 16:50 horas Catarina leu a sentença, aplicando aos acusados quatro 

anos de reclusão, a serem cumpridos no regime aberto. A previsão do defensor se cumpriu 

e, com essa decisão seriam soltos em seguida até mesmo porque, pela pena aplicada eles 
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nem deveriam ter permanecido em “regime fechado”. A lógica do acordo, nesse caso, era 

tanto de economia de tempo quanto de “punição suficiente” ou “pena já paga”. A decisão 

também foi balizada por parâmetros morais. Os “cachacídios”, as tentativas, são casos 

que permitem essas negociações. 

Neste processo, assim como no anterior, o “resultado” que as partes preveem 

como um possível desfecho pesa na avaliação que leva a realização, ou não, do acordo. 

Promotor e defensor consideram o tempo que os réus permaneceram presos, a medida da 

pena que lhes seria aplicada e como se daria a progressão de regime. Tais ponderações, 

combinadas com as avaliações morais sobre as pessoas dos acusados e das vítimas (nestes 

dois casos classificados como “trabalhadores” e “pais de família” e, nesse último, 

especialmente em oposição à uma vítima que era classificada como “bandido”). Esses 

elementos também determinam o oferecimento e a aceitação dos acordos, assim como os 

termos de tais negociações. Os casos de “nordestino machão”, como enunciou Rogério 

durante sua conversa com Catarina e Pablo, são classificados como os “cachacídios” que, 

assim como o feminicídio, são considerados crimes “de proximidade”, entre sujeitos que 

tinham relações pessoais antes do fato. Como também o são os “crimes de paixão”.  

Notei, ainda, que outro elemento importante para definir os termos das 

negociações são as penas que cada juiz aplica e o quanto promotores e defensores 

conhecem sobre os magistrados. Certa vez, conversando com Daniel e Isaura antes de um 

julgamento, ambos comentavam sua percepção sobre os juízes. Segundo me disseram, os 

magistrados costumam calcular as penas nas sentenças de acordo com a sua interpretação, 

independentemente das partes e do resultado que os jurados tenham chegado. Diziam que: 

“eles dão a sentença de acordo com a vontade deles. Se considerava que era inocente e 

foi condenado o Marcos até chamava o defensor pra pedir para recorrer e dizia como ele 

tinha que recorrer. Já quando ele queria condenar, por menor que fosse a condenação, ele 

agarrava na pena!”. A “medida da pena” que será aplicada pelo juiz presidente da sessão 

no dia, serve como parâmetro para que os agentes calculem os termos dos acordos, numa 

combinação que leva em conta também a representação sobre os envolvidos e a gravidade 

dos fatos. São diversos elementos, combinados, que vão dando margem para os acordos. 

 Há casos, então, que o “acordo” é considerado como uma solução possível 

(Villalta e Ciórdia, 2010, p.129). Estas, que afetam a vida dos acusados, são elaboradas a 

partir da avaliação dos agentes: promotores e defensores, considerando diversos 

elementos. As “tentativas”, via de regra, permitem tais negociações, em razão do peso 

que atribuem a elas, em contraste com os “homicídios consumados”. Além disso, as 
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tentativas têm outro elemento: quando presos preventivamente, o tempo que os acusados 

ficam detidos acaba sendo superior à pena que seria efetivamente aplicada, se 

condenados. No momento da avaliação do acordo, tanto de seu oferecimento quanto de 

sua aceitação, os agentes analisavam e conversavam sobre o período que o réu estava 

preso preventivamente. Em seguida, o contrapunham à pena que imaginavam que seria 

aplicada e, por fim, consideravam o intervalo em que estaria solto. Esse é um dos cálculos 

que os agentes fazem.  

Categorias como “hediondez”, “qualificadoras”, “regime” e sua “progressão”, são 

formais e jurídicas. No entanto, embora utilizadas formalmente, são perpassadas por 

diversos elementos: tanto pelos juízos morais dos agentes sobre a gravidade que atribuem 

às condutas em julgamento, quanto aos sujeitos que as cometeram. Ainda, em relação à 

pena que imaginam que será efetivamente aplicada. Essas avaliações informais, de fundo 

(Eilbaum, 2012, p. 25) precisam dar conta da forma para que possam ter “validade 

jurídica”.  

A medida da pena que vai ser aplicada, a reputação dos envolvidos, a gravidade 

das lesões e o tempo que o acusado estava preso, foram o cerne do debate travado entre 

Noé, o defensor, e Pablo, o promotor, em outro caso que acompanhei. Tratava-se também 

de um “cachacídio”. O crime havia sido cometido dentro de um bar no Complexo do 

Alemão, no dia 14 de dezembro de 2012, de modo que o acusado, também de origem 

nordestina, estava preso há dois anos, dois meses e doze dias, por uma “tentativa de 

homicídio”.  

Na fase de instrução, a vítima nunca foi prestar depoimento. Sobre os fatos, as 

testemunhas diziam que o acusado o esfaqueou, porque ele estaria interessado na sua 

namorada. Todos jogavam sinuca no interior do bar, momento em que a vítima, 

desconfiada que o réu havia assediando a sua namorada, teria dado um “tapa” na “cara” 

do acusado, que o esfaqueou para revidar.  

Depois de ouvidas todas as testemunhas, houve o intervalo para o almoço dos 

jurados. As partes, acusação e defesa, iniciaram no plenário, sem a presença dos jurados, 

uma conversa sobre a possibilidade ou não de acordo. A discussão envolveu Marcos, que 

presidia a sessão no dia. E a negociação não teve êxito, pois não houve convergência 

moral que permitisse a elaboração do mesmo pedido por ambas as partes. Inicialmente, 

os agentes conversavam sobre o caso e o que consideravam ser a “verdade”, dentre todas 

as narrativas trazidas no plenário: a versão do policial, a das testemunhas e a versão do 

acusado, que conflitavam. O defensor iniciou a conversa ironizando a forma como 
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Marcos colhia os depoimentos: 
 
Noé – Isso aqui parece cadeira de tortura [referindo-se ao lugar do réu e das 
testemunhas prestarem depoimento e a inquisitorialidade das perguntas]. 
Marcos – Quem manda mexer com a mulher dos outros? 
N – Quem disse que ele mexeu? 
M – Ele [vítima] era homem de bem! 
N – Homem de bem que nunca veio aqui [vítima nunca foi às audiências 
prestar depoimento]. 
(Notas do Caderno de Campo) 

 
Durante a conversa, os três, Marcos, Noé e Pablo passaram a conjecturar sobre o 

que teria de fato acontecido. Debatiam sobre se a mulher teria ou não “provocado” a briga, 

demonstrando estar interessada pelo acusado. Ao fim das elucubrações, voltavam sempre 

à afirmação de que “cachaça, peixeira e paraíba nunca pode acabar bem”. Marcos, o juiz, 

encerrou com a sua avaliação: “O que aconteceu foi o seguinte: ele mexeu com a mulher 

do outro, que deu três tapas nele e ele o esfaqueou!”. Em seguida, Noé e Pablo retomaram 

as tentativas de negociação, de modo que encontrassem um pedido comum. Pablo queria 

pedir a condenação por “tentativa de homicídio simples”, Noé a absolvição por “legítima 

defesa”. A conversa passou então a girar em torno da “pena” que deixaria de ser aplicada 

ao acusado, caso ele fosse absolvido por legítima defesa:  
 
Pablo – Mas aí ele vai sair solto! 
Noé – Esse cara não era para estar preso! 
(Notas do Caderno de Campo) 
 

Pablo considerou então pedir a “desclassificação” da “tentativa de homicídio” 

para “lesão corporal”. Caso os jurados acolhessem esse pedido, Marcos aplicaria a pena. 

Para fazer a avaliação do caso, passou a calcular a sanção que imaginava que seria 

aplicada pelo magistrado. Conversou com Noé que, ainda assim, não considerava esse 

desfecho como justo. Noé encerrou dizendo:  
 
Noé – Eu não posso ceder, Pablo! Como eu vou falar pro réu que ele é culpado? 
Pablo – Assim fica difícil! 

 
Como Pablo e Noé não conseguiram encontrar uma solução possível que os 

fizesse convergir quanto aos pedidos, não chegaram a um acordo. Pablo não queria pedir 

a absolvição por legítima defesa e, Noé, por outro lado, não considerava a condenação 

por lesão um desfecho bom. Marcos então voltou a participar da conversa e sugeriu o que 

cada um deveria pedir: “Então fazemos assim, o Pablo sustenta a tentativa simples [sem 

a qualificadora] e Noé a legítima defesa e deixa os jurados decidirem, se não conseguem 

chegar a um acordo!”. Marcos propôs como alternativa aquele que deveria ser o 



	

 

224 

procedimento normal, ou seja, a “briga”.  
 
Noé – Tudo bem, vamos para o pau! Pablo, você é muito jovem, você vai 
aprender. Todo promotor deveria passar um dia na cadeia para pensar melhor 
na hora de sustentar.  
Pablo – É só pra ele ter uma reprovação da sociedade! Qual é a diferença [no 
final, quanto à pena a ser aplicada]? 
N – Tudo bem, não tem diferença. Mas a vítima nem veio aqui. 
P – Ele vai sair hoje, vai sair daqui extinto, já cumpriu dois anos.  

 

Ir “para o pau” é partir para a “briga”. E, com isso, entregar a decisão aos jurados, 

como bem afirmou Marcos. Assim, depois das sustentações de Pablo e Noé fomos 

imediatamente para a votação, pois não houve réplica. A sessão foi encerrada por volta 

das 18:10 horas. Enquanto aguardávamos a sentença, Robson, o policial militar, foi 

preciso: “vão absolver porque [os jurados] são homens, tapa na cara é honra!”. Sua 

previsão foi acertada. O acusado foi absolvido.  

Ao proferir a sentença, Marcos disse ao réu: “espero que o senhor tenha refletido, 

pois o prazer nefasto da maconha e da bebida hoje lhe renderam dois anos e dois meses 

de cadeia, pode ser que depois a maconha e a bebida lhe rendam vinte anos (…)”. 

Encerrou a leitura da decisão informando que “a decisão é passível de recurso”. A fala de 

Marcos enunciava que ele também não havia concordado com a absolvição pois, como 

disse Isaura, quando isso ocorria ele orientava que a defesa recorresse. Era mais um uso 

estratégico da forma (Eilbaum, 2012), pois pelo procedimento toda decisão é passível de 

recurso. 

Assim, os magistrados também podem, por vezes, participar do acordo. Para além 

de não terem chegado a um consenso, embora as posições fossem semelhantes, já que se 

tratava de um “cachacídio” de um “nordestino machão” contra outro “trabalhador”, 

Marcos ajudou a dar solução para o caso, até mesmo participando da discussão. O 

magistrado evidenciou, ainda, sua opinião sobre o caso, quando explicitou a possibilidade 

de Pablo recorrer da decisão. Da mesma forma, orientou as partes não apenas sobre as 

possibilidades de “acordo”, mas também sobre a “melhor” decisão possível. Por fim, 

quando notou que não havia consenso, devolveu à decisão para os jurados. Essa, que 

deveria ser a regra, virou uma exceção, especialmente quando se trata da família judicial.  

 

 “Hoje é diferente!”: o caso Bruno Eusébio 

Segundo consta na denúncia, Bruno Eusébio dos Santos, um estudante do curso 

de mestrado do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), matou José 
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Leandro, colega de curso e de quarto, a pauladas e facadas, após ingerir bebida alcoólica 

combinada com remédios antidepressivos. Dizia o processo que Bruno vinha enfrentando 

problemas nas disciplinas do curso antes do crime e, por isso, teria buscado ajuda 

psiquiátrica. O médico que o atendeu receitou remédios de uso controlado que, na noite 

do crime, ele ingeriu junto com bebida alcoólica, levando a um estado de grave 

embriaguez. Em razão disso, não se recordava do que aconteceu na noite dos fatos. O 

crime foi cometido no quarto que ambos dividiam, dentro de uma casa onde moram 

apenas estudantes do IMPA. À época dos fatos houve grande repercussão na mídia185 com 

a edição de notícias nos jornais impressos e televisivos. 

 Quando cheguei na sessão de julgamento, por volta das 13:30 horas fui procurar 

Daniel, o defensor, que estava na carceragem conversando com o “assistido”. A convite 

dele, entrei no recinto para acompanhar o atendimento, que precedeu o início da sessão. 

Atrás das grades estava Bruno, um rapaz alto e gordo, vestindo camiseta branca, bermuda 

jeans e chinelos da marca havaianas. Algemado, enquanto comia um pedaço de pão, ele 

caminhou até nosso encontro e parou diante de nós, permanecendo dentro da cela, 

separado pelas grades. O réu parecia não entender muito bem o que o defensor falava, 

embora respondesse sim ou não às perguntas feitas a ele. Disse não lembrar do que 

aconteceu “naquela noite”, observação que repetia desde o seu depoimento em sede 

policial.  

 Retornei ao plenário na companhia de Daniel, após essa breve conversa. Em 

seguida Pablo, o promotor, e Marcos, o juiz, adentraram ao recinto e mandaram chamar 

os jurados e o acusado, para dar início à sessão. Havia quatro testemunhas presentes, mas 

duas foram dispensadas. A primeira ouvida era um jovem estudante do IMPA, colega da 

vítima e do réu na pós-graduação. Ao logo de seu depoimento, sempre muito tranquilo, 

disse que era colega de faculdade da vítima, já no IMPA, mas que o conhecia desde o 

Ceará, onde ambos haviam nascido. Foram apresentados antes da realização do curso de 

mestrado, demonstrando vínculos com ele. Contudo, o magistrado não chamou atenção 

para esta condição, como fazia em outros casos que despertavam nele desconfiança 

quanto aos “personagens”. 

 Continuou, então, perguntando sobre a pós-graduação, as acomodações que 

                                                
185 Vide, por exemplo, as reportagens veiculadas nos sites de notícias da cidade do Rio de Janeiro, como 
aqui: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/10/estudante-confessa-assassinato-de-colega-e-diz-
que-sofria-de-bullying.html. Acesso em: 02, jun., 2017. Assim como: 
https://globoplay.globo.com/v/2212151/. Acesso em: 02., jun., 2017. 
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dividiam, a bolsa de estudos que recebiam e seu valor. Como, além de ser amigo de José 

Leandro, a testemunha compartilhou quarto com Bruno, Marcos a questionou sobre o 

motivo de sua mudança de acomodação. A partir dessa pergunta o foco do depoimento 

passou a ser o “comportamento do réu”: perguntou se ele bebia, se era uma pessoa 

“aberta” ou “fechada”, se tinha um “comportamento normal”, se “viu ele praticar algum 

ato que fosse incompatível com os padrões de normalidade?”. O juiz questionou a 

personalidade da vítima que, pelo amigo, foi apresentado como “divertido, calmo e 

tranquilo”. Também indagou o estudante sobre o “futuro” de José Leandro. O colega lhe 

respondeu que ele pretendia fazer “doutorado nos Estados Unidos”. E continuou: 

 
Juiz - Bem, o senhor já falou dos personagens, vamos falar dos fatos.  
Testemunha - Quando eu fui fazer depoimento, me perguntaram umas coisas 
estranhas, se sofria bullying, etc. 
J - Isso eu também tenho interesse em saber.  
T - (…) teve vários boatos. Algumas pessoas falavam que ele não estava bem 
nas provas, alguma pressão, alguma coisa assim.  
J - O José Leandro tinha um bom desempenho? 
T - Tinha, ele estudava muito (…) tinha 22 ou 21 anos, não tenho certeza. 
(Notas do Caderno de Campo).  

 
 Encerradas as perguntas do juiz, passou a palavra para Pablo e, em seguida Daniel. 

Ambos também focaram suas perguntas no comportamento de Bruno. Encerrada a oitiva 

dessa testemunha, passaram para a seguinte: o caseiro da residência onde o crime ocorreu, 

que também demonstrava tranquilidade. Marcos iniciou as perguntas, sem fazer nenhuma 

referência ao “dever inafastável da verdade” e sem questionar sua relação com acusado e 

vítima, de modo descontraído: 
 
Juiz - Percebo um sotaque? 
Testemunha - Sim, cearense. 
J - Cearense gosta de matemática? E de fazer rir? 
T - Pois é. 
J - Sendo cearense evidentemente veio para fazer o curso? 
T - Não, eu trabalho na casa há dois anos e meio. 
J - Então é uma coincidência. O senhor conhecia tanto o acusado quanto a 
vítima, então. O senhor mora lá? Trabalha lá? 
T - Moro lá, resido lá.  
J - É um albergue? Uma casa? 
T - No documento é uma pousada.  
(Notas do Caderno de Campo) 
 

 Marcos deu continuidade ao depoimento. Questionou sobre a residência e as 

acomodações do local, o número de habitantes da casa, se compartilhavam os quartos, 

como era o uso da cozinha, a rotina dos estudantes durante a semana e também nos dias 

de folga. Perguntou ainda sobre a personalidade da vítima e do acusado e, depois, sobre 
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o dia dos fatos. Após encerrar suas perguntas, passou a palavra para Pablo e Daniel. 

Novamente, ambos fizeram indagações sobre a “normalidade” ou “anormalidade” do 

comportamento do acusado e sobre a ocorrência de algum “surto” por parte dele. 

Encerrada a oitiva das testemunhas, o réu não foi interrogado porque, por orientação do 

defensor, ficou em silêncio.  

Houve um intervalo para almoço dos jurados para, em seguida, iniciar a 

sustentação oral em plenário. Pablo, depois de cumprimentar os presentes, disse: 

 
Hoje o caso é simples, eu não vou ficar falando muito aqui por que não tem 
muito o que ficar falando (…). Até hoje não se sabe por que ele teria feito isso. 
Ele chegou a prestar depoimento, tava sem dormir, tirando notas baixas e quem 
pagou o pato foi a vítima. O IMPA, todos devem conhecer, e lá tem até uma 
biblioteca bem grande, em que todos estudam. A materialidade não tem 
dúvida, a vítima morreu, o acusado assumiu a autoria. A questão é em torno 
da inimputabilidade, semi-imputabilidade, quando o acusado merece redução 
de pena, pela perturbação da saúde mental. Aqui no Brasil adotamos o critério 
biopsicológico. Bio, biológico, quem tem mais de dezoito anos e psicológico, 
entender o caráter do ilícito e ter capacidade de se auto determinar (…). 
[Promotor pega o processo e mostra para os jurados] (…) essa daqui é a vítima, 
para os senhores terem uma ideia de que a vítima está toda ensanguentada. Foi 
esfaqueada dormindo, várias vezes, e mais uma vida se perdeu aí. A discussão 
hoje, se houver, deve ficar nisso. Ele [réu] era ou não capaz de responder pelos 
atos. Então, quem vai dizer isso é uma pessoa perita, que constatou isso, no 
laudo de insanidade mental, ele não é inteiramente capaz de controlar os seus 
atos. Isso diminui a pena de 1 a 2/3. E isso que vai ficar a critério do 
magistrado. Então o pedido do MP é exatamente esse. Nos autos já existe a 
confissão do acusado em sede policial. (…). No 3o quesito, o MP espera que 
os senhores votem não, não vamos absolver o acusado, que matou outro, que 
eram colegas de quarto. (…) o MP pede que os senhores reconheçam a semi-
imputabilidade do réu. (Notas do Caderno de Campo).  

 

 A fala do promotor foi bastante breve, durou em torno de 35 minutos. Além disso 

me pareceu bastante ascética, pois não houve variação na entonação de voz, nem gritos, 

demonstração de emoção ou briga. Aos meus olhos, não havia “carga”. Em seguida, o 

juiz passou a palavra para Daniel, que, após as saudações de costume (juiz, promotor, 

jurados) cumprimentou os familiares da vítima e do réu, anunciando porque aquele era 

um julgamento “diferente” para ele. Disse: 

 
não posso deixar de citar quatro pessoas que naquela noite se ligam depois dos 
fatos, porque hoje é diferente! Julgamos aqui traficantes, policiais, criminosos, 
abortos, infanticídios, são crimes de uma violência diária. Hoje temos a 
infelicidade de anunciar um julgamento sem essa intenção. Os pais do Bruno, 
e digo aos pais de José Leandro que infelizmente esse fato aconteceu aos dois 
jovens. Dedico toda sorte aos pais de Bruno e aos pais de José Leandro, depois 
de uma tragédia como essa. O faço por que já estive fora em meus estudos e 
sentia quase que diariamente aquela sensação de preocupação dos meus pais, 
o mesmo acontecia aos pais desses jovens e infelizmente no dia 25 de outubro 
não tinha uma motivação objetiva para que essa tragédia acontecesse. Meu 
dever profissional demanda que eu atue na defesa, mas eu não posso deixar de 
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falar aos familiares da vítima. (Notas do Caderno de Campo) 
 

 Daniel não negou o fato, não criou uma tese defensiva sobre o que teria ocorrido. 

Ao contrário, expressamente reconheceu a existência de materialidade e autoria. Mas 

focou nas pessoas envolvidas no crime. Segundo ele:  

 
não estamos falando de bandidos, não estamos falando de criminosos, estamos 
falando de dois jovens. Bruno não tinha essa liberdade de escolha. A questão 
é essa aos julgadores. Precisa Bruno Eusébio estar preso? Estar encarcerado? 
Se Bruno Eusébio merece estar encarcerado estaríamos trocando um futuro 
pela sua conduta (…) A atividade debiloide não se instalou no dia 25 de 
outubro, no dia 26. Ele sozinho procurou uma psiquiatra. E determinou que 
Bruno tomasse alguns remédios. Algo já vinha acontecendo antes. Há um 
relato de que ele havia faltado uma prova no curso. Ou seja, não foi um dia. Já 
havia um precedente histórico dessas atividades debiloides. Em alguns casos 
sabemos que há responsabilidade da vítima, mas não é esse o caso. Eu 
acompanho esse processo, eu atendo os familiares, desde a prisão do Bruno eu 
imaginei que houvesse um bullying, mas eu não tenho esse tipo de sentimento 
(…). Bruno não tinha a intenção de matar José Leandro, temos que pensar para 
que levamos a decisão desse processo. Bruno precisa de uma pena? De um 
castigo? Ou precisa de internação? O fez com maldade o ato? Não posso em 
hipótese nenhuma compará-lo ao marido que mata a mulher por ciúmes, a um 
traficante. (…) E diz o perito: necessita submeter-se a tratamento psiquiátrico. 
O que nós, a sociedade, precisamos decidir é o que o Bruno merece. A família 
de Bruno, do interior do Nordeste, assim como a de José Leandro. Os atos 
precisam ter consequências, punição a Bruno não resolve muito. É dizer que 
nessa hipótese, que pode ser aplicar uma pena privativa de liberdade ou 
aplicando o que o direito quer. O que a defesa dele aponta é que ele seja 
condenado ao que ele merece. (Notas do Caderno de Campo). 

 

 Depois da fala, ao final, Daniel repassou um a um os quesitos que foram 

apresentados aos jurados na sala secreta e encerrou seu discurso. A sustentação durou em 

torno de 40 minutos, excluídas as saudações, que se estenderam por volta de 25 minutos. 

Havia, entre acusação e defesa, uma representação compartilhada sobre o destino que 

merecia aquele caso, que não envolvia “bandidos” mas, sim, “uma tragédia”. Havia 

convergência moral e por isso não fizeram “carga”, pois os pedidos também eram os 

mesmos. Votada a condenação na sala secreta, com a decisão dos jurados pela semi-

imputabilidade do acusado o juiz confeccionou a sentença e a leu, diante de todos, que 

dizia 

 
Acolhem a inimputabilidade relativa. Não havendo dissidência na sala secreta, 
optamos por esse veredito. Dosimetria da pena. Hoje, pelo dizer do ilustríssimo 
promotor de justiça uso o mito da caixa de pandora. Esse mito se passa na 
Grécia antiga, não conseguimos aceitar que um semelhante a nós tenha 
tamanha crueldade (…) a semi-imputabilidade não exclui a sua condenação 
(…) um crime bárbaro, realizado por uma pessoa comum, nos coloca diante da 
sensação punitiva (…) as justificativas são tão banais quanto perturbadoras, 
então usamos a palavra loucura. E esta é a questão que deve ser colocada em 
pauta. (…) o acusado demonstra plena capacidade intelectiva, do contrário não 
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faria bacharelado em matemática e posterior pós-graduação. Vontade e 
pragmatismo perfeitamente preservados. Trágico, induvidosamente trágico. 
(…) A vítima, era um jovem feliz, e isso tudo se passa em [cidade do 
Nordeste], tudo lhe foi subtraído, a vida pegou-lhe insone, morreu enquanto 
dormia. (…) precisamos de uma justiça viva, equilibrada e capaz de satisfazer 
as expectativas do bem comum. Aplico a pena de 12 anos, reduzida de 1/3 que 
resulta em oito anos de regime fechado. (Notas do Caderno de Campo).  
 

 O julgamento durou três horas, descontados os intervalos para alimentação. A 

rapidez na realização do ato explicita a inexistência de “briga” e, por outro lado, a 

existência de acordo entre defensor e promotor sobre o que sustentar e como “condenar” 

o acusado. Nesse julgamento, os agentes não expressaram, para mim ou para os jurados, 

que de fato tenham realizado um acordo prévio. Para o conselho, como disse, eles 

raramente o faziam. No entanto, os conteúdos de suas falas, bem como o tempo do 

julgamento, apontavam para tal. Havia, nesse caso, uma convergência moral, que 

permitiu a realização do acordo. Diferentemente do caso do “verme”, cujo estupro foi 

julgado como descrevi no capítulo terceiro, em que o defensor não podia demonstrar a 

sua real percepção sobre o processo, pois tinha que produzir uma “defesa técnica” para 

dar conta da forma. Precisou por isso realizar a performance, mesmo sem nela acreditar 

e mesmo concordando com a promotora. Havia também naquele caso convergência 

moral, mas não houve “convergência nos pedidos”. 

 As perguntas sobre o comportamento “anormal” do réu demonstram uma 

hierarquização entre as pessoas que são consideradas incrimináveis (Misse, 2010) no 

cotidiano dos agentes. Quando forçavam a representação do acusado como um “doente 

mental”, o colocavam em outro lugar, que não aquele atribuído aos “bandidos”, esses sim, 

considerados sujeitos matáveis e matadores, por assim dizer.  

Bruno era um rapaz pós-graduando, assim como Daniel, também foi estudar fora. 

Era um menino “de família”, que foi inclusive mencionada no discurso dos atores. Por 

todas essas características, só pode ser “réu”, se for “doente” ou “apaixonado”. Por 

integrar parte da sociedade considerada como “normal” só poderia cometer um crime por 

portar uma “doença”, um desvio mental. Bruno surge no contexto das rotinas dos agentes 

como um “semelhante” e, nesse sentido, gera certa empatia. O “verme”, do caso 

apresentado no capítulo três, apresenta-se como um “outro”, um “diferente”, e, como 

“verme”, ou outros classificados como “monstros”, quase fora da humanidade. Assim, 

além do “tempo” dos agentes, os “acordos” são orientados por esse julgamento moral. 

Havendo convergência sobre as pessoas envolvidas, acusação e defesa definem se o 

acordo será ofertado, em que termos será aceito e como manipularão a forma, para dar 
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conta do fundo (Eilbaum, 2012).  

  

“Hoje eu vou pedir absolvição!”: os pedidos absolutórios do MP 

Acima, quando descrevi uma negociação entre Pablo e Noé durante uma sessão de 

julgamento, o defensor demandava que o promotor pedisse a absolvição para poder fechar 

o acordo. Assim, por vezes ocorre que os promotores de justiça, por convicção, acordo 

ou conveniência, peçam a absolvição. Nesses casos os defensores públicos não precisam 

fazer sustentações orais detalhadas. Quando o promotor pede a absolvição no plenário, 

os defensores apenas concordam com eles e fazem um discurso formal, para dar conta do 

desempenho de suas funções. É comum que usem essas sessões para, como dizem “dar 

aula” para os jurados. A seguir, trago alguns casos que resultaram em pedidos de 

absolvição, por diferentes motivos.  

“Não se gasta vela com defunto barato!”: o caso de Maria da Silva. 

Maria da Silva foi classificada pelos sucessivos agentes como “cracuda”, 

“drogada”, “bêbada” e “ladra”, desde que seu processo foi tratado na fase policial até a 

realização do Júri. No dia 29 de agosto de 2010, a vítima foi encontrada morta no meio 

da Estrada do Aterrado do Rio, em Guaratiba, alvejada por disparos de arma de fogo. Já 

na portaria que “instaurou” o Inquérito, vinha descrito o fato: “encontro de um cadáver, 

morto por dois tiros” seguido da afirmação que “a investigação preliminar apurou que a 

vítima era usuária de drogas e cometia pequenos delitos para sustentar seu vício, 

inclusive, tendo sido autuada por furto”.  

 “Instaurado” o “inquérito” foi juntado a este o “Relatório de Local de Homicídio”. 

O cadáver foi descrito como “do sexo feminino, de cor negra, cabelos pretos, porte físico 

magro, olhos de cor preta e aparentando ter quarenta anos”. Em seguida vinha a frase 

“segundo apurado inicialmente, a vítima era usuária de drogas, além de praticar pequenos 

delitos na região, com o intuito de angariar dinheiro para sustentar seu vício”. Entre as 

testemunhas, dois policiais militares e a ex-cunhada da vítima, que “informou que a 

mulher era viciada em drogas e frequentava bocas de fumo; informou não saber quem 

possa ter matado a vítima”. 

 O inquérito se seguiu e foram juntados a ele mais documentos186. O “relatório de 

                                                
186 O laudo de exame de corpo de delito, anexado ao inquérito posteriormente, confirmava a morte em razão 
dos disparos de arma de fogo e descrevia a presença de três papelotes “contendo resquícios de pó branco” 
junto às roupas da vítima. O “laudo de exame em local de morte violenta” trazia fotos do lugar onde o 
cadáver foi encontrado, bem como do cadáver, e dizia que a mulher foi alvejada a curta distância, “estando 
o agente ao lado esquerdo da vítima”. 
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vida pregressa” e “boletim individual” da vítima confirmavam as informações registradas 

pelos policiais, sobre o seu sexo e idade: Maria tinha 42 anos na data dos fatos. Mas, 

ainda, adicionava algumas informações: “1o grau completo” era a sua escolaridade, de 

religião evangélica e sua profissão era diarista. O “vulgo” atribuído a ela era “Naco” e 

tinha como vícios “álcool, tabaco e cocaína”. Como antecedente criminal atribuía-se a ela 

um “furto no interior de residência” sem a indicação quanto à data quando tal crime teria 

ocorrido e se havia sido julgado pela justiça187.  

 A única “testemunha” inicialmente ouvida foi a ex-cunhada de Maria, que prestou 

informações sobre o uso de drogas por parte da vítima. Quando os policiais pesquisaram 

possíveis dados sobre a testemunha188, constataram que a mulher teria sido vítima de 

“furto no interior de residência”, ocorrido em 2004, “no qual figura como autora Maria 

da Silva”. Sabendo dessa informação, prosseguiram com as investigações.  

 A segunda testemunha ouvida foi a filha da vítima. As declarações inseridas no 

inquérito, com a sua assinatura ao final, diziam que a mãe era “usuária de drogas, bebia 

e gostava muito de forró”. “Nos fins de semana estava sempre nos bares da região do 

Cantagalo e não trabalhava, mas fazia faxinas ocasionalmente”. O companheiro de sua 

mãe trabalhava na COMLURB189 de Campo Grande, na parte de reciclagem de garrafas 

pet.  

 A ex-cunhada da vítima também foi novamente ouvida. As declarações 

reafirmavam que Maria era usuária de drogas e álcool, além de ter acrescentado algumas 

informações. Disse que tinha nove filhos “com pais diferentes” e que nenhum deles 

morava com ela. A testemunha criava uma das filhas da vítima “desde os nove meses”. 

Constava nas declarações referência ao “furto no interior de residência” segundo a qual a 

vítima “há aproximadamente três anos, furtou a casa da declarante, subtraindo R$ 300,00 

além de objetos pessoais e vendeu os objetos pessoais na boca de fumo”.  

 Depois da filha e da ex-cunhada, foi ouvido o companheiro de Maria. Ele 

reafirmou que ela era usuária de drogas e álcool. Disse que costumava passar as noites 

fora de casa e que trabalhava como faxineira na residência de outra mulher, também 

                                                
187 Diz o artigo 5o da Constituição Federal de 1988, que listas os “direitos e deveres individuais e coletivos”, 
no inciso LVII que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória”. No entanto, os registros policiais são usados, na prática (Kant de Lima, 1995), como 
“antecedentes criminais” para formar as impressões dos agentes do campo sobre aqueles que estão sendo 
avaliados. No caso, a vítima.  
188 Nos documentos da polícia, são citados os seguintes sistemas ICA/SEI; MEDUSA/ POLINTER, Sistema 
S.I.P. e ROWEB. 
189 Companhia Municipal de Limpeza Urbana. 
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usuária de drogas. Segundo ele, no dia dos fatos, ficaram ambos bebendo até às 17 horas, 

quando o homem voltou para casa e a vítima saiu “muito alcoolizada”. E que, antes do 

homicídio, relatou ao companheiro estar sendo ameaçada, assim como as duas mulheres 

com quem costumava beber. Maria não disse a ele por parte de quem estava sofrendo tais 

ameaças. O inquérito ficou parado por sete meses, entre dezembro de 2010 e julho de 

2011, depois de o delegado registrar em um documento que gostaria de ouvir duas 

mulheres apontadas como amigas da vítima.  

As investigações foram retomadas no ano seguinte, quase um ano depois do 

homicídio, quando a filha de uma dessas mulheres foi até a DH prestar declarações. No 

documento que registra seu depoimento, disse que, tanto sua mãe quanto a vítima Maria, 

haviam sido mortas por “Jorge do Posto”, miliciano da região, porque ambas eram 

usuárias de drogas e bebiam nos bares da localidade. Assim, Maria "sabia demais" a 

respeito das atividades ilícitas do réu, já que frequentava os mesmos bares que o último. 

O miliciano teria dito que iria “limpar o Cantagalo”. Reputaram a essa testemunha as 

informações de que “Jorge do Posto” era miliciano, chefe do local, e ela, desde que soube 

das “execuções”, mudou-se da região, pois sofreu ameaças de morte. A testemunha 

afirmou ainda que a filha de Maria sabia que “Jorge do Posto” havia matado sua mãe, 

mas que não queria dizer isso na Polícia por medo. 

Com esse último depoimento, seguido do reconhecimento que a então declarante 

fez de “Jorge do Posto”, o inquérito foi encerrado190. O “relatório”, peça final do Inquérito, 

foi elaborado com a conclusão de que “de acordo com o que foi apurado não restam 

dúvidas a respeito da autoria de "Jorge do Posto" neste homicídio assim como no 

homicídio de [nome da amiga de Maria] cujo procedimento já se encontra relatado e 

enviado à justiça. [nome do réu] concretizou a ameaça feita às duas amigas, afrontando o 

Estado e impondo-se na região do Cantagalo como aquele ao qual incumbe decidir quem 

vive ou morre”.  

O relatório era enfático:  
 
As provas testemunhais são firmes e seguras, principalmente as declarações de 
[nome da testemunha], tudo no sentido de demonstrar a existência de indícios 
mais do que suficientes para pronunciar o indiciado. Assim, outro não poderia 
ser o desfecho que não a submissão a julgamento perante o soberano Tribunal 
do Júri onde, aí sim, se adentrará no mérito da ação e onde toda a prova será 

                                                
190 Antes do encerramento do inquérito, os policiais tomaram “provas emprestadas” de outras investigações 
para nele inserir declarações ligando o morto ao contexto territorial onde a morte aconteceu (Medeiros, 
2016). Trazendo, assim, testemunhos relacionados com outros fatos, que tinham “Jorge do Posto” apontado 
como autor. O inquérito da morte de Maria da Silva foi aditado em 06 de dezembro de 2011, para inserir o 
acusado em tal condição. 
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analisada pelo Conselho de Jurados. A suficiência deste tipo de prova para a 
condenação deve ser avaliada pelos jurados, juízes naturais dos crimes dolosos 
contra a vida, eis que competente constitucionalmente e que certamente se 
aprofundarão na apreciação das provas carreadas aos autos. (Relatório do 
Inquérito Policial) 
 

 O delegado encerrou a peça comentando as dificuldades de investigar esse tipo 

de crime:  
 
É importante que se destaque a dificuldade na condução das investigações de 
homicídios praticados por organizações criminosas (milícias). As relações de 
poder que se estabelecem nas comunidades em que elas atuam, calcadas em 
um verdadeiro terror fazem com que as testemunhas, geralmente moradores da 
localidade, tenham medo de dar qualquer informação a respeito dos crimes. As 
provas testemunhais ficam prejudicadas em função da ameaça engendrada 
pelos milicianos que ali atuam. (Relatório do Inquérito Policial) 
 

O caso foi levado à justiça seis meses depois e, recebida a denúncia, houve as 

audiências de instrução e julgamento. Nelas compareceram quatro testemunhas que, 

como esperam os agentes do judiciário, reafirmaram o que foi dito em sede policial. O 

réu ficou em silêncio durante a fase de instrução, técnica adotada pelos defensores para 

não ocorrer contradição entre o que foi dito na primeira e segunda fase. Ele foi 

pronunciado em 20 de março de 2013191. 

A sessão de julgamento ocorreu no dia 29 de junho de 2015. Nesse dia, as 

testemunhas compareceram para depor. Logo que cheguei ao plenário, Fernando, o 

defensor, prontamente me informou: “esse júri vai ser rápido”. Sua previsão sinalizava 

que havia conversado com Pablo previamente, oportunidade em que fecharam o acordo, 

como o defensor e o promotor me explicaram depois. Raras vezes pude acompanhar os 

acordos, pois eles são feitos entre acusação e defesa, antes da sessão, até mesmo por 

telefone, como descrevi da troca de mensagens entre Fernando e Isaura, no caso de 

Ananias. No entanto, seja por comentários deles, ou por certos indícios durante as 

audiências era possível perceber a existência ou não dos mesmos. No caso, as 

testemunhas foram dispensadas e o réu ficou em silêncio. Por esse motivo, passaram 

diretamente às sustentações orais, iniciadas pela fala do promotor.  

Como já destaquei, nos “júris de acordo” as sustentações podem ser usadas para 

                                                
191 Trecho da sentença de pronúncia dizia que: “o delito acima referido foi praticado por motivo torpe, em 
atividade típica de grupo de extermínio (vigilantismo), havendo o denunciado resolvido justiçar a vítima -
assumindo as funções de juiz, júri e executor na comunidade - pelo fato de ela não se adequar ao 
comportamento social exigido pela organização criminosa por ele comandada, eis que consumia 
regularmente substâncias entorpecentes. O delito foi perpetrado, ainda, para assegurar a impunidade de 
vários outros crimes de homicídio cometidos pelo denunciado, haja vista que a vítima, sempre que ingeria 
bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais variados, relatava para os presentes quais pessoas o 
acusado havia assassinado na localidade. 
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“ensinar” os jurados sobre o funcionamento dos processos e procedimentos e, sobretudo, 

o que se espera deles, além de falar sobre as atividades profissionais dos agentes. Nesse 

dia, o promotor novamente aproveitou para elogiar o trabalho da Defensoria Pública e 

desqualificar os advogados pois, segundo ele, os réus “estão melhor defendidos com a 

defensoria”. Disse ainda que “nós que estamos aqui todos os dias” sabemos como as 

coisas funcionam.  

Quando passou a falar do caso, disse que pediria a absolvição por “absoluta falta 

de provas”. Ou seja, que seu pedido não se devia ao fato do acusado ser “boa pessoa, 

trabalhador”, mas porque “nesse processo a prova não traz elemento de certeza”. Durante 

sua argumentação, reforçou dois aspectos: a personalidade da vítima e de seu 

companheiro, e a inexistência de provas. A vítima, dizia ele, “é difícil acusar que ela 

apenas bebia, olha bem essa foto, é a foto que demonstra uma usuária de drogas e esse 

tipo de pessoa não é aceita onde tem grupos de extermínio (...) mas não sabemos quem 

pegou essa Maria, se ela tinha dívidas com traficante”. Encerrou dizendo que “(...) a 

vítima nesse caso não me inspira credibilidade nenhuma, eu não sei se ela tinha dívida 

com traficante, se ela brigou na rua, se foi a milícia e o vigilantismo (...) eu só sei que a 

vítima foi pega por um carro e depois desovada (...)”. Sobre o companheiro da mulher, 

afirmava: “esposo da vítima que tem cara de quem usa drogas também” e assim 

desqualificava o depoimento do homem.  

Quanto às provas, reputava sua má qualidade às investigações e à dificuldade de 

produzi-las em áreas de milícia. Dizia que “o acusado também não é flor que se cheire, 

já respondeu a vários processos, mas esse não foi bem investigado e os autos não trazem 

certeza de que ele pegou essa senhora e a matou”. Ao final disse ao réu: “alerto o senhor 

[nome do acusado] que acima dos homens há a justiça divina, tarda, mas não falha”. Por 

fim, elogiou Fernando, o defensor, com quem fazia a sessão no dia, como um “defensor 

tem um nome a zelar” pois está “sempre” no Júri, em contraste com os advogados. 

Encerrou a sua fala, que durou pouco mais de meia hora. 

A palavra foi passada para Fernando, que iniciou seu discurso retribuindo o elogio 

ao promotor, “pois ele sabe distinguir a função de acusador e aquela que acusa sem 

humilhar”. Seu comentário pode ser pensado como um elogio tanto quanto à forma como 

o promotor conduz as sustentações, quanto como procede durante os acordos. E em 

seguida emendou na argumentação sobre a ausência de provas, também culpabilizando a 

vítima pela sua morte:  
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Aqui não existe nenhum indício de autoria, o Doutor Antônio [o Juiz] não teria 
sequer pronunciado (...) pelo perfil da vítima, podemos perceber que ela se 
envolvia em problemas (...) e não tem nem indício de que o Jorge do Posto 
integrava a milícia, os senhores decidirão com o que foi produzido e no 
processo não foi produzido nada! O que percebemos era que a vítima era uma 
pessoa de desafetos. Estamos aqui para decidir a morte da senhora Maria, que 
não existe nada (...) haverá situações em dúvida, mas aqui não há nada (...) e a 
vítima o que fez? Por ingratidão? (...) roubou a amiga! Essa é a vítima! (Notas 
do Caderno de Campo). 
 

A defesa terminou sua fala em meia hora192 usando, portanto, somente um terço 

do tempo que dispunha. Há uma dimensão de sub uso do tempo, que é reflexo da ausência 

de relevância do caso. Assim, os debates foram encerrados por volta das 16:16 horas. 

Após a votação que absolveu o acusado, enquanto o juiz elaborava a sentença conversei 

com Pablo e Fernando. O promotor, quando o indaguei sobre as provas, se eram de fato 

ruins, sorrindo me disse que “não se gasta vela com defunto barato!”. O valor da vítima, 

nesse caso, era medido por ser “cracuda” e “alcoólatra” de modo que não fazia, para ele, 

muita diferença. Terminou sua explicação dizendo que “as vezes a gente tem que 

avaliar!”. Fernando repetiu a frase que havia enunciado durante outro julgamento. 

Sorrindo me disse: “não dá pra viver naquela tensão”. 

As duas manifestações não estão relacionadas com os processos, as provas e, 

muito menos com os conflitos, mas com o tempo dos agentes e a energia dispensada para 

a execução do seu trabalho. “Às vezes é preciso fazer escolhas”, dizia o promotor, para 

que o trabalho se torne menos desgastante, em consonância com o que enunciou o 

defensor. Essa forma de desempenhar o serviço público, não como à serviço da sociedade, 

mas como um favor oferecido aos que dele fazem uso, se assemelha com aquela 

identificada por Miranda (2000) no âmbito dos registros públicos e cartórios judiciais. Os 

servidores não decidem sobre os acordos a partir do interesse das partes, mas com base 

no seu tempo e na redução do seu trabalho193. Da mesma maneira, afigura-se como uma 

forma de lidar com a burocracia que não é a “burocracia weberiana, baseada na igualdade 

perante à lei” (Miranda, 2000, p. 67), mas no tratamento diferenciado dos processos, que 

é orientado pelas moralidades que o caso e seus personagens acionam nos agentes. 

Nesse caso, a “inexistência de provas” era apenas uma justificativa técnica, de 

forma, para dar sentido a um pedido de absolvição sustentado pelo Ministério Público. E, 

                                                
192 De acordo com o art. 477 do Código de Processo Penal, cada uma das partes conta com uma hora e meia 
para fazer suas argumentações e, na réplica e tréplica, se houver, com mais uma hora.  
193 No mesmo sentido a pesquisa de Brito (2017), demonstra como os funcionários do cartório consideram 
o “tempo do cartório” como à parte de outros “tempos” processuais legais, como sendo “criados no cartório 
judicial”, baseados no domínio das práticas pelos serventuários, que detêm o poder e por isso controlam o 
tempo (2017, p. 112) 
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ademais, certos julgamentos com o mesmo tipo de provas – como os casos dos traficantes 

– são feitos e os agentes entendem que há meios para a condenação. No entanto, o fundo 

dessa questão estava ligado à representação da acusação de que a vítima não merecia um 

“júri de briga”. Para o defensor trata-se de uma forma de abreviar o seu trabalho e lhe 

interessa um pedido absolutório.  

Ao longo do trabalho de campo notei que as absolvições funcionam de duas 

formas. Tanto por decisão exclusiva dos promotores, para abreviar os casos, quanto por 

negociações. Quando o promotor se convence, mediante alguma prova novamente 

produzida em plenário e modifica o seu entendimento, pode pedir a absolvição. Isaura, 

em contraste com Cristina, costumava fazê-lo ao notar algum elemento que a 

“convencesse”. Ela dizia que “eu sou assim, eu costumo ser justa” e comentava comigo, 

frequentemente, que havia sido “convencida” pela prova ou por algum argumento trazido 

pelos defensores ou advogados.  

Cristina só pediu absolvição uma vez, inclusive foi uma oportunidade considerada 

única por todos os agentes do júri. O fato foi comentado durante as semanas que se 

seguiram. No dia em que Cristina pediu a absolvição de um acusado, ele era representado 

por um advogado. O homem, conhecendo a fama da promotora, não acreditou quando ela 

lhe disse que o faria.  

Logo que cheguei no plenário, ela me adiantou animadamente: “Hoje eu vou pedir 

absolvição!”. Respondi que estava feliz por ter ido ao plenário justamente naquele dia, 

pois se tratava de um evento. Ela replicou dizendo: “Está todo mundo dizendo isso! 

[Risos] Era tudo bandido, não é por isso que eu vou pedir absolvição, mas eram todos 

bandidos, a FAC da vítima é tão extensa quanto a do réu!”.  

A sessão terminou rapidamente. Na sua fala, Cristina foi econômica, durou em 

torno de dez minutos, o mesmo que a fala do advogado. A promotora pediu a absolvição 

com base na “ausência de provas” e, antes de terminar, disse aos jurados “eu acho até que 

para pedir uma absolvição precisamos expor as provas (…) não tem mais o que ficar me 

alongando (…) hoje é o dia, acontece, como vocês podem ver, de eu pedir a absolvição 

[começou a rir]”. Encerrada a sessão, brinquei com ela que havia sido mais rápida que 

uma audiência nos Juizados Especiais Criminais e ela me disse: “tá vendo, quando eu 

peço absolvição, eu peço mesmo!”.  

Até hoje não entendi o sentido do posicionamento de Cristina. Embora ela tenha 

me dito que se devia à ausência de provas, esse não era um elemento que pesava, caso ela 

quisesse pedir a condenação. Além disso, não percebi nenhum acordo. A rapidez com que 
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a sessão foi encerrada, no entanto, foi emblemática. Assim como a jocosidade com que o 

pedido foi tratado, como algo inédito, como se não fosse o dever do promotor fazê-lo, 

diante da ausência de provas. Ademais, considero pertinente destacar que o réu, embora 

fosse um “bandido” não era nenhum “traficante” famoso. Afinal, como Cristina certa vez 

disse em conversa com Pablo, comentário que citei no capítulo anterior: “quem pediria a 

absolvição de Nando Bacalhau, mesmo que não tenha provas?”. 

Isaura, no entanto, pedia absolvição dos réus com mais frequência. Por vezes em 

razão de acordos que fazia com os defensores, como descrevi, noutras por acreditar que 

não cabia a condenação. Exemplo de caso que asseverou ter “se convencido” foi quando, 

depois de ouvir uma testemunha, que afirmou não reconhecer o acusado, a promotora 

mudou de ideia, sem nem consultar o defensor. Em seguida, imediatamente pediu a 

absolvição do réu. Nessa oportunidade eu estava sentada ao lado de Daniel.  

No início do julgamento, antes entrada das testemunhas em plenário disse-me: 

“esse júri é a maior bola dividida, não tem acordo e vai ter briga”. Quando começou a 

oitiva que mudaria a opinião de Isaura, disse-me: “agora a coisa melhorou um pouco para 

o meu lado”. Finalizados os depoimentos, a promotora foi fazer a sua sustentação. Falou 

aos presentes que: “a Dona Sara me convenceu, ela que era dona do carro roubado não 

reconheceu o acusado, por isso peço a absolvição”. O pedido surpreendeu até mesmo 

Daniel, que, como explicitei, não só não sabia que ela o faria como desde o início esperava 

uma “bola dividida”.  

Assim foram outras sessões envolvendo tanto “pessoas de bem” quanto 

“bandidos”. Isaura costumava dizer que “eu tenho que ser técnica”, quando analisava os 

casos. Um deles, por exemplo, se tratava de uma “saidinha de banco”, ou seja, 

“latrocínio” que foi denunciado como “tentativa de homicídio”. O acusado era um 

“bandido” que, durante a fuga após um assalto, atirou, ao mesmo tempo em que pilotava 

uma moto, contra o segurança do banco. O homem não foi atingido. Isaura disse, ao 

sustentar a “desclassificação”, que precisava trabalhar com o “dolo” e o agente não teve 

a intenção de matar, ele queria apenas fugir. 

Em outras oportunidades, no entanto, Isaura podia negociar o pedido absolutório, 

como o fez em um caso em que uma moça tentou envenenar o namorado ou, em outro, 

que envolvia briga de família. Nesses momentos ela negociava com os defensores e, 

havendo convergência moral, faziam os mesmos pedidos. No caso do envenenamento, 

Isaura me disse, em conversa antes da sessão, que a acusada “não é flor que se cheire, ela 

é uma macumbeira, mas isso [briga de casal] não é assunto para ser tratado aqui e ela já 
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esteve presa [preventivamente], vou pedir a desclassificação”. E assim o fez. O defensor 

no dia era Emiliano, que ratificou o comentário dela, dizendo “vamos acabar com isso, 

problemas de família, aqui eles não se resolvem, aqui eles apenas se agravam”. 

 

“Os senhores são livres para decidir”: a (im)previsibilidade e os jurados 

Ao final dos pedidos absolutórios, no entanto, Cristina e Pablo encerravam suas 

falas dizendo: “o MP pediu isso, mas os senhores são livres para decidir”. Esse tipo de 

afirmação incomodava Daniel e Fernando, os defensores. Certa vez comentaram comigo 

que consideravam essa atitude “desleal” porque não amarrava a decisão dos jurados ao 

que os promotores haviam sustentado. Se houvesse algum jurado “pró” acusação, que 

“gosta” de condenar, como aquele que me disse ser um “promotor autodidata”, poderia 

votar contra o pedido da acusação. Isso porque os jurados julgam baseados na sua íntima 

convicção. Eles não precisam justificar sua decisão, pois também por influência do 

catolicismo, a verdade é “descoberta” pela mente dos jurados de modo quase divino (Kant 

de Lima, 2009). 

É por isso, inclusive, que se fala em “influência” e “contaminação” dos jurados, 

caso eles conversem. Marcos, em uma primeira sessão do mês com o conselho de 

sentença recém convocado, fez um discurso para recebê-los. Falou então a eles sobre a 

importância da “incomunicabilidade”. Afirmou que, embora os “juízes leigos” não sejam 

“convidados de pedra” e possam “conversar nos intervalos”, é preciso que não troquem 

impressões sobre a causa pois “a manifestação de um jurado, pode ser suficiente para 

aquele outro aderir a ideia (...) e então o jurado deixa de julgar com a sua consciência e 

não está mais julgando por ele, mas por outro (...) trata-se então de um vício de vontade, 

capaz de destruir todo esse propósito legal do Júri”. 

Em entrevista, o questionei sobre a “incomunicabilidade” dos jurados. Ainda, 

contrastei a maneira como o conselho “vota” no Brasil, com a forma como a decisão nos 

Estados Unidos é elaborada. Isto é, enquanto lá parte de uma discussão, para produção de 

uma decisão unânime, aqui os jurados votam os quesitos e não podem conversar sobre o 

processo. Marcos então me disse:  
 
A incomunicabilidade é excelente! Tem gente que é sugestionada, pessoa mais 
articulada é capaz de conduzir a maneira de pensar do outro. Aperta os sete ali, 
o sumo é a sociedade, tem que ser individualmente. A gente tem meios de 
identificar os jurados com viés, eu e meus funcionários. Lá nos Estados Unidos 
as pessoas são mais próximas, a desigualdade é meramente econômica, não é 
cultural, há um conjunto de valores que não desiguala uma sociedade 
igualitária. Aqui a deliberação por consenso teria uma influência e submissão. 



	

 

239 

Nas comarcas do interior poderia ser bom, pois há um equilíbrio entre as 
pessoas, aqui tem favelado e empresário no júri. (Entrevista com Marcos) 

 

A ideia de “influência”, “contaminação”, “sugestionamento” de uns jurados sobre 

os outros, encerra uma representação de desigualdade e hierarquia, como bem explicita a 

fala do magistrado. Se há influência, não há troca e, portanto, não se trata de uma relação 

simétrica, mas de uma relação desigual. Quando Marcos diz que há “favelado” e 

“empresário” no Júri, ele está evidenciando a desigualdade. E ele se refere a uma 

desigualdade intelectual, cultural, explicitamente, e não apenas material, financeira. Isso 

porque, os jurados são retirados de uma sociedade hierarquizada, não só materialmente, 

não só quanto aos direitos, mas considerada intelectualmente desigual.  

Essa proibição é produto da aplicação da “psicologia das multidões” que 

fundamentou uma crítica elaborada por teóricos do direito italianos e franceses (Sighele, 

1954 e Tarde, 1992 [1901]) ao julgamento “por pares” no século XX, como demonstrou 

Kant de Lima (1995). Segundo esses juristas, o resultado do julgamento do júri seria 

inferior, justamente porque o veredito é fruto não de uma mente técnica, erudita e 

treinada, mas da “média” das mentes dos jurados, necessariamente inferior à decisão 

isolada do mais instruído do grupo.  

 

“Não vamos levar isso a júri”: acordos nas audiências  

Os acordos que descrevi até aqui aconteceram nas sessões de julgamento. Isto é, 

casos que são levados ao plenário, porque chegaram até a “segunda fase” do júri. No 

entanto, notei que acordos podem acontecer também para que o processo seja extinto, 

antes da pronúncia. Ou, como vi em um caso específico, para consertar erros da polícia, 

como o indiciamento de uma mulher apontada como ré por ser homônima de outra.  

“O caso da Mariana que não era a Mariana” 
O caso do homônimo despertou meu interesse de modo especial. Antônio já era o 

“titular” do Júri. Fazia pouco que tomara posse e acompanhei as negociações que esse 

processo demandou. Foram conversas durante os intervalos das audiências e minhas idas 

à sede da defensoria. Tratava-se de um “homicídio consumado” de uma senhora idosa, 

no interior de um prédio localizado na Lapa. A acusada pelo homicídio era uma mulher 

de nome Mariana, apontada pelo porteiro como prostituta que fazia companhia à idosa. 

A testemunha a teria indicado – e reconhecido uma foto sua – na DH. Ocorre que, quando 

o oficial de justiça foi intimar a indiciada para comparecer em juízo, estranhou que a 
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senhora fosse uma “assassina”. E, ao invés de cumprir a intimação, conversou com a 

mulher e disse ao juiz que não a havia encontrado.  

 Em uma tarde na defensoria, acompanhei Fernando atendendo Mariana, suposta 

autora do fato. A mulher foi até lá acompanhada de sua irmã e do pastor da igreja. Muito 

bem vestida, disse que não fazia ideia do que era o processo, pois morava em Jacarepaguá 

e sequer frequentava a Lapa. O defensor explicou que iriam fazer uma “acareação” com 

o porteiro, porque suspeitava que a foto que o homem olhou, na delegacia, era da 

indiciada jovem, por isso a confusão. Encerrada a conversa, a mulher se retirou. Continuei 

na defensoria, conversando com Fernando.  

Semanas depois, em meio a uma tarde de audiências, perguntei a ele o que havia 

acontecido, afinal, com “o caso da Mariana que não era a Mariana” como se referiam. 

Disse-me então que Antônio, em um almoço com o delegado responsável pelo caso, 

resolveu a questão. Havia sido um engano dos inspetores da polícia. O magistrado então 

chamou Isaura e Fernando no seu gabinete e pediu que a promotora fizesse um 

“aditamento à denúncia” para “substituir o polo passivo” pela “Mariana” correta. Essa 

solução era absurda, disse-me, pois utilizava de previsões do direito processual civil para 

fazer o arranjo. O certo, segundo o defensor, era rejeitar a denúncia e então fazer uma 

nova. No entanto, mediante essas negociações, a modificação foi feita.  

Tais arranjos estão diretamente relacionados com a forma como os agentes se 

relacionam, como uma família no sentido ideológico do termo. Em razão dessa relação, 

buscam facilitar o trabalho uns dos outros. Além disso, a acusada despertou, tanto no 

oficial de justiça quanto nos demais agentes, surpresa. De modo que não era associada 

com uma possível ré. A ponto de se dar toda essa mobilização. Esse episódio mostra como 

as manipulações de forma podem ser subvertidas, para dar conta das questões de fundo, 

aos olhos dos agentes.  

Ainda, durante as audiências os acordos podem ser feitos para tratar de diversas 

questões. Podem versar sobre a “liberdade provisória” do réu, sobre a pronúncia ou a 

impronúncia, ou seja, sobre a forma como o caso será finalizado, sem que 

necessariamente seja levado a julgamento pelos jurados. Descreverei aqui três audiências 

que explicitam essas negociações e formas de proceder. Inicialmente, apresento um 

acerto, que resulta no arquivamento de um processo. Nesse caso, o pedido partiu de 

Antônio para Isaura, sem envolver a outra parte, um advogado. Depois, trato de dois 

acordos, entre Daniel e Isaura, que geraram diferentes resultados em dois casos de 

“feminicídio”. 
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“Vamos acabar logo com isso!” 

Era o dia da semana reservado para a realização das AIJ. Naquela tarde, havia seis 

delas agendadas, embora somente quatro tenham de fato acontecido. Dentre estas, três 

chamaram minha atenção. Enquanto o primeiro ato era realizado por Antônio – que não 

importava para Daniel e Isaura pois era um procedimento que tramitava no Tribunal de 

Justiça, referente a uma carta de ordem194, ela sentou-se à bancada dos jurados. Isaura foi 

estudar o processo que seria posto em pauta em seguida.  

No início da tarde Antônio pediu a ela que analisasse esse caso. Disse-lhe que 

gostaria de “dar fim” a demanda em questão, sem levá-la a júri. Essa manifestação do 

magistrado me fez perceber a especialidade do caso aos seus olhos. Isso porque, nunca 

tinha visto um pedido como aquele ser feito pelos juízes que acompanhei e, em geral, os 

agentes folheiam os autos somente no momento da realização da audiência, não antes 

dela. 

O referido processo tinha como réus dois policiais militares que aguardavam o 

julgamento em liberdade. Os dois, presentes no dia da audiência, foram incriminados por 

terem disparado contra um carro e matado duas pessoas. Os PMs, no momento do crime, 

estavam em patrulha, em frente ao prédio do antigo Automóvel Clube, localizado nas 

proximidades da Avenida Brasil. Essa região é tida como insegura e perigosa pelos 

agentes de segurança pública, pelos moradores da capital fluminense e até pela promotora 

de justiça, como ela explicitou em sua fala, que transcrevo em seguida.  

Enquanto faziam a patrulha, os PMs fizeram sinal para que o Opala preto de vidros 

fumê, no qual estavam as vítimas, parasse, o que não ocorreu. Diante da desobediência, 

alvejaram-no com dezoito tiros de fuzil, como dizia a denúncia. Dentro do veículo, 

constatou-se depois, havia um policial militar no banco do motorista, desconhecido dos 

réus, acompanhado de outro homem armado, que estaria sequestrando o policial. 

Conforme Isaura me disse, este dado do sequestro não estava tão claro assim. Isso porque, 

no porta-malas do carro, havia armas pesadas, embora só uma pistola tivesse sido 

encontrada junto das vítimas, no interior do automóvel.  

O caso havia sido previamente julgado na justiça militar, em razão da morte do 

                                                
194 Carta de ordem é expedida por juiz de hierarquia superior para que outro, de hierarquia inferior, execute 
algum ato necessário e determinado. Está prevista nos artigos 237, 260, 263, 264, 265, 231, inciso VI, todos 
do Código de Processo Civil. Nesse caso, um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia 
solicitado ao magistrado da Vara que colhesse os depoimentos de um processo sobre fraudes no DETRAN, 
em trâmite na 2a instância. O promotor e o defensor não foram envolvidos no caso, que tinha os seus 
próprios defensores e procuradores presentes. 
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policial e da função profissional dos acusados. O homicídio do militar foi então 

sentenciado pela justiça especializada, por serem os réus e uma das vítimas, todos 

militares. No entanto, os primeiros não conheciam a vítima e não sabiam que, dentro do 

carro, estava um colega de farda. Ocorre que Isaura, como descrevi no capítulo dois, atuou 

anteriormente no caso, quando este tramitou na Auditoria Militar. De modo que já havia 

tido contato com o processo nesta outra esfera. Como foram duas vítimas, sendo uma 

delas civil e outra militar, o homicídio do civil deveria ser julgado no Júri e era aquele o 

caso, então, a ser analisado.  

Enquanto conversava sobre o processo com Isaura, ela me disse: “me solidarizei 

com eles no dia da auditoria militar porque, se eu estivesse no lugar deles, no Automóvel 

Clube, um opala preto passa e não para, eu atiraria também pra proteger a minha vida”. 

Como transmite através de sua fala, o caso lhe despertou “solidariedade” em relação aos 

réus. Assim, de modo a pensar o que faria naquele julgamento, foi ler o processo, para 

embasar sua manifestação no dia: “Eu tô até ajudando ele [Antônio, o juiz] mas eu tô 

vendo pra me resguardar disso, não pra ajudar (…) ”.  

A lógica, conforme transmite a fala de Isaura, era a do resguardo dos agentes e não 

da administração dos conflitos. O “resguardo” está relacionado com o registro formal dos 

procedimentos, que se dá através da escrita, de modo a evitar a culpabilização (Kant de 

Lima, 2009, p. 283). Semelhante à essa conduta, Rocha (2014) demonstrou como os 

Guardas Municipais podem usar os registros para protegê-los e preservá-los. Os agentes, 

quando se encontram diante de um episódio capaz de lhes gerar alguma punição 

administrativa ou judicial, produzem registros escritos para formalmente resguardarem-

se de eventuais punições.  

Assim, Isaura, buscando “resguardar-se” de eventuais problemas, elaborou o 

despacho de maneira que a forma fosse atendida e que a justificava de fundo fosse 

suficiente e embasasse sua atuação. Para tanto, procurou fundamentar o pedido a partir 

das provas “acostadas” aos autos. Utilizou, para isto, o “laudo pericial” que, embora 

explicitasse o exagero da atuação policial, atestando o disparo de dezoito tiros de fuzil 

contra o carro, asseverava que os ocupantes do veículo haviam desferido cinco tiros de 

pistola na direção dos policiais. Isaura então empreendeu esforços para atender às 

formalidades do ato. E era isso que ela fazia, enquanto pensava no texto que narraria logo 

depois.  

Quando o primeiro ato judicial, referente a “carta de ordem” foi encerrado, o pedido 

que Isaura ditaria para Luiza, a secretária de Antônio que o acompanhava durante as 
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sessões plenárias e audiências, já estava pronto. Ela o havia escrito de próprio punho 

enquanto lia o processo. Antônio mandou então que o advogado que acompanhava os 

réus entrasse no plenário, para que a audiência tivesse início. Já sabendo o pedido da 

promotora, o magistrado cumprimentou-o e sugeriu que os acusados não respondessem 

ao interrogatório.  

Para justificar sua proposta, Antônio disse-lhe: “é melhor eles ficarem em silêncio, 

né, porque 18 tiros tá ruim de acreditar!”. A frase enunciada por ele demonstrava que 

reconhecia o “excesso” por parte da atuação policial. Essa manifestação de Antônio 

chamou minha atenção. Isso porque, a justificativa legal que embasou, tanto o pedido do 

MP, quanto a sentença de absolvição sumária dos acusados195 proferida posteriormente196, 

foi a “legítima defesa” e “exercício regular de direito”. A frase de Antônio demonstrava 

que ele não acreditava nessa tese jurídica, embora a tenha não só acionado, como a 

utilizado. 

Ainda, logo no início da audiência, o magistrado recomendou que a defesa 

desistisse da oitiva de suas testemunhas, o que foi acatado pelo advogado. Em seguida, 

Isaura passou a ditar a sua “promoção ministerial197”, requerendo a absolvição sumária 

dos réus, exatamente como Antônio havia pedido. Quando sua fala foi encerrada, o 

magistrado finalizou a audiência e disse que decidiria depois, embora já houvesse 

informado para o advogado e aos réus que eles seriam absolvidos.  

O ajuste, que culminou no fim do processo, diante de uma sentença absolutória 

proferida em seguida, foi mediado – e, porque não, incentivado – por Antônio. O caso, 

então, mobilizava nele e na acusação os valores morais necessários para que 

arquitetassem a melhor solução para a “lide”, de acordo com seu entendimento. Não só 

Isaura se “solidarizou” com os réus, como também buscou os elementos necessários para 

dar ao processo o curso que entendia mais adequado, já em acordo com o que fora 

conversado com o juiz.  

                                                
195 O pedido do MP dizia que: “o fato enquadra-se como dito no início desta manifestação numa das 
hipóteses previstas no CPP como hipóteses em que o juiz deverá ou poderá absolver sumariamente o réu, 
especialmente no caso em tela pela exclusão da ilicitude do fato, ou a exclusão do próprio crime, na medida 
em que, além de agirem em erro em relação ao motorista, como já decidido com trânsito em julgado, agiram 
em relação à vítima civil de que trata este processo, tanto em legítima defesa, como no exercício regular de 
direito, no caso da profissão que estavam investidos naquele momento e, com base, nas circunstancias que 
assim os autorizavam, conforme acima descrito”.  
196 A sentença do magistrado, a seu turno, dizia: “Através de todo o conteúdo probatório carreado nesses 
autos, estamos diante de hipóteses de excludentes de antijuridicidade, previstas pelo legislador no artigo 23 
do CP, quais sejam, por agirem no estrito cumprimento de um dever legal, bem como em legítima defesa, 
uma vez que sofreram disparos de arma de fogo”. 
197 Termo nativo que designa o ato do promotor de justiça “promover” algum “andamento” ao processo.  
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O advogado, por sua vez, não teve qualquer participação na negociação e foi apenas 

comunicado da decisão previamente tomada, ajustada entre juiz e promotora. A forma 

como Antônio tratou a defesa privada está relacionada com o lugar dos advogados no 

Júri, pois eles não são considerados parte desse sistema. Por isso, os acordos não passam 

necessariamente por eles. Passam, no entanto, obrigatoriamente por aqueles que ali estão 

cotidianamente. Esse afastamento dos advogados está relacionado com reconhecimento 

dos agentes do estado como uma família judicial (Sarrabayrouse, 1998) como explicitei 

no capítulo segundo. E isso não se dá em razão dos laços de consanguinidade, mas pelas 

relações e lugares que ocupam.  

Depois de finalizado o caso dos policiais, naquela mesma tarde de audiências 

ocorreram mais dois processos, nos quais “acordos” também foram realizados. Ambos 

tratavam de “tentativas de feminicídio198”, isto é, crimes de homicídio cometidos contra 

mulheres, tendo por motivação a relação de poder entre elas e os agressores. Esses fatos 

não eram uma novidade no trabalho de campo, pois os vi no Júri muitas vezes. No entanto, 

houve uma mudança na lei que afetou a pena a eles aplicada. Essa foi agravada tornando-

os “homicídios qualificados”, portanto “crimes hediondos”, além de ter mudado a forma 

como são chamados. No entanto, ao longo da observação da administração de casos 

envolvendo violência contra a mulher no Júri, antes e depois da referida lei, não notei 

qualquer mudança no tratamento judicial a eles dispensado. Manteve-se a mesma maneira 

de proceder, à semelhança do que pesquisas sobre violência doméstica indicam (Simião, 

2006; Simião e Oliveira, 2016). 

O primeiro caso de “feminicídio”, objeto de análise naquele dia, já era por mim 

conhecido. Meu contato anterior com ele se deu em razão das sessões de observação que 

empreendi na sede da Defensoria Pública. Certo dia, quando estava na instituição, os 

estagiários comentaram sobre a ida desta vítima até lá, em busca de atendimento. A 

mulher pedia que a “queixa” fosse retirada199 e solicitava que uma carta escrita por ela 

                                                
198 Em 2015 foi assinada a “Lei do Feminicídio” que nada mais é do que a criação de uma “qualificadora” 
que agrava a pena do homicídio cometido “contra a mulher por razões da condição de sexo feminino”. E a 
lei explica que “Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: I - 
violência doméstica e familiar; II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher”. Nestes casos o 
crime tem a pena aumentada, por ser qualificado, e vira hediondo, ou seja, não progride da mesma forma 
que o homicídio dito “simples”. 
199 Não é este o objeto do presente trabalho. Mas, a título de esclarecimento, pesquisas desenvolvidas nos 
Juizados de Violência Doméstica já apontaram a confusão feita pelas vítimas sobre a “queixa” e a 
“representação” como se elas tivessem o direito de decidir se prosseguem ou não com o processo (vide, 
nesse sentido, Vasconcellos, 2013; Vasconcellos, 2015). No caso da tentativa de homicídio, ou melhor, 
feminicídio, não há como a mulher decidir sobre o início do processo, uma vez que se trata de “ação penal 
incondicionada”, isto é, o Ministério Público oferece a denúncia independentemente da vontade da vítima.  
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fosse anexada ao processo, junto com os documentos pessoais e profissionais do réu. Tal 

relato me marcou porque Fabíola, a estagiária, havia descrito o acontecimento 

demonstrando surpresa. Sua admiração, segundo sua narrativa, devia-se à informação 

prestada pela vizinha do casal, que acompanhou a vítima na Defensoria200. Segundo a 

acompanhante, a mulher havia, ao contrário do que ela mesma dizia, apanhado muito, 

não só na oportunidade em que foi hospitalizada, mas outras vezes, sendo frequente sofrer 

tais agressões por parte de seu companheiro. 

No dia da audiência, após as testemunhas presentes serem identificadas e o réu 

adentrar no recinto, o juiz passou a ler a denúncia, que trazia a classificação jurídica do 

fato como “feminicídio”. Enquanto lia, a vítima, que em seguida seria ouvida, repetia 

“meu deus” e acenava com a cabeça, fazendo movimentos da direita para a esquerda. 

Feitas as perguntas por Antônio, ele passou a palavra para Isaura: 
 
Vítima – O que eu lembro... a gente tava alcoolizado e começamos a brigar, 
depois não lembro de mais nada.  
Promotora – Há quanto tempo a senhora tinha esse relacionamento? 
V – Tinha não, eu ainda tenho (…). 
(…) 
P – Tá, então, tinha saído para beber, só ele ou vocês dois? 
V – Nós dois e mais uns pessoal.  
[A promotora abriu o termo de depoimento da polícia e foi confirmando o que 
estava lá escrito]. 
P – A senhora lembra de alguma das agressões? 
V – Não, eu acordei no hospital, que os policial me levaram. 
(Notas do Caderno de Campo) 

 

Quando encerrou suas perguntas, Isaura já demonstrava estar bastante incomodada 

com as respostas da vítima. Isso porque, a mulher não apenas negava o ocorrido, dizendo 

não se lembrar de nada, mas também alegava que a lesão havia sido leve. Suas afirmações 

contrariavam o laudo médico juntado ao processo, que falava em lesões graves e 

informava como tempo de internação no hospital uma semana. Daniel, o defensor, ao 

perceber a postura da vítima, que demonstrava não querer “levar o processo a diante” 

como ela mesma dizia, levantou-se e foi até a mesa de Isaura. Pegou os “autos” e iniciou 

uma conversa com ela e Antônio, sobre o que seria feito. Sondava se pediria a 

impronúncia do réu e se a promotora estaria de acordo com tal pedido. Isaura lhe disse: 

“Daniel, se esse cara sair e matar a mulher eu que tô perdida né?! Eles continuam morando 

juntos, como que eu vou dar a medida de afastamento?”.  

                                                
200 Embora a vizinha fosse uma testemunha arrolada no processo, ela não compareceu na audiência judicial, 
tendo ido somente à Defensoria Pública. 



	

 

246 

Daniel não respondeu à provocação, voltou para sua mesa e iniciou as perguntas 

que faria para vítima. Enquanto fazia os questionamentos, Antônio o interrompeu e logo 

se iniciou outra conversa, entre os três: magistrado, promotora e defensor. Eu assistia a 

discussão pois estava sentada ao lado de Isaura. Todos deliberavam sobre o caso, cada 

um em sua respectiva mesa, tendo a vítima sentada entre eles, na cadeira destinada às 

testemunhas. 
 
Defensor – O fato pode ter existido, mas não do jeito que está aqui. 
Juiz – Se a ideia é ajudar o lindão [acusado], eu entendo que tem mulher que 
gosta de apanhar, mas né, daqui a pouco até eu já quero casar com ele. 
Promotora – Tem que tomar cuidado com denunciação caluniosa201, porque tá 
na cara que ela tá mentindo. Quando pergunta o que aconteceu, se ela disser 
que não aconteceu nada e ela foi parar no hospital é sinal que ela tá mentindo.  
J – Agora, como vamos administrar isso aí, é outro problema, pois eles se 
merecem. 
P – Ela não fez o AECD [Auto de Exame de Corpo de Delito], eu fiz a pergunta 
pra ela, não vai ter nem a materialidade, a gente vai encerrar o processo assim. 
J – Com os corno tudo arrebentado, que cachaça boa essa, agora pode olhar no 
relatório [do Inquérito Policial] o que a PM ouviu dela. 
P – Não foi à delegacia desmentir nada e depois a vizinha não viu e ninguém 
passa um dia e meio no hospital se não foi nada. E vir aqui dizer que não existe 
o fato? Tudo bem não lembrar, mas inexistência do fato não dá! 
J – Faz aí que eu vou seguir mesmo [que a acusação pedir]. Faz aí que eu sigo. 
(Notas do Caderno de Campo) 

 

No trecho transcrito acima, Antônio explicita sua avaliação sobre os fatos, dizendo 

que a vítima estaria mentindo para ajudar o marido. Isaura concordava com ele e alertava 

para o risco de que a mulher fosse processada por denunciação caluniosa. Por fim, 

passaram a discutir a fórmula jurídica que poderiam adotar para encerrar o caso. 

Acordaram então que o magistrado seguiria o que Isaura pedisse, proferindo sua decisão 

de acordo com o que o MP considerasse mais adequado. 

Daniel então reiniciou suas perguntas e confirmou se a vítima havia juntado uma 

carta de próprio punho, pedindo que o réu, seu marido, fosse solto. Ao receber uma 

resposta positiva, encerrou os questionamentos e passou a conversar com Isaura sobre o 

que fariam.  
 
Promotora – Vou dispensar as testemunhas, porque eu não sou otária. Bora 
fazer oralmente isso aí, se a própria vítima, a maior interessada, acabou de 
declarar que não se lembra de nada. A vítima disse que não tinha feito AECD, 
não se dirigiu a realizá-lo, portanto a materialidade não vem consubstanciada. 
O Tribunal do Júri não é local de conflitos de casais (…).  
Juiz – [para o defensor] deixa ele [réu] mais um pouco de castiguinho. Assim 

                                                
201 Denunciação caluniosa é um crime previsto no artigo 339 do Código Pena,l que consiste em “dar causa 
à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, 
inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe 
inocente” e tem pena de dois a oito anos. 
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tu estás salvando uma família, se não ele vai encher a cara e vai pranchar ela 
de novo. Isso é amor no cárcere. 
P – Se ela quer continuar com ele, eu não vou perder minha energia com isso. 
J – Daniel, você vai voltar pra casa, para de ser paternalista, o bom pai é aquele 
que pune severamente o erro dos seus filhos.  
(Notas do Caderno de Campo) 

 
No final da audiência Isaura foi analisar a folha de “antecedentes criminais” do 

réu no intuito de verificar a inexistência de outro registro de ocorrência, por fato 

relacionado à violência doméstica. Diante da ausência, manifestou-se pedindo a 

impronúncia do réu. Em seguida Daniel manifestou-se concordando com a proposta da 

promotora e ficou acertado que, durante a instrução, finalizariam a “lide”. O que não ficou 

claro, ao menos para mim, foi o tempo que o réu ainda ficaria preso. Posteriormente 

verifiquei202 que transcorreram dois meses até que isso ocorresse. 

A posição comum, que unia todos os agentes, era no sentido de terminar com um 

trabalho considerado por eles desnecessário. Isso porque a vítima, tida como a “maior 

interessada no caso”, dizia querer o fim do processo e o retorno do marido para casa. 

Antônio deixou que Daniel e Isaura decidissem, embora demonstrasse claramente a sua 

percepção e contrariedade diante da situação, especialmente o fato da vítima negar o 

ocorrido. O defensor e a promotora sabiam que assim evitariam mais um júri no futuro, 

reduzindo a sua carga de trabalho. Foi, portanto, um acerto informal realizado em 

audiência. Impedia, assim, que o caso fosse posteriormente levado a julgamento em uma 

sessão plenária.  

Essa negociação, no entanto, não é juridicamente permitida. Isso porque, a ação 

penal no contexto brasileiro é indisponível. Isso significa que, havendo “indícios de 

materialidade e autoria” o promotor é obrigado a levar o processo adiante e dele não pode 

“dispor” como ensina a doutrina jurídica. No entanto, a família judicial subvertia a forma, 

para dar conta do trabalho. Eles procuravam soluções possíveis que não necessariamente 

atendiam a administração do conflito, mas à redução do volume de trabalho, 

especialmente em casos considerados moralmente insignificantes. Os processos eram 

assim hierarquizados, sobretudo quanto aos fins que os agentes dão a eles. 

Após o término desta audiência, teve início o caso seguinte. Este, 

coincidentemente ou não, também versava sobre uma tentativa de “feminicídio”. Logo 

                                                
202 Mediante a realização de pesquisa no sistema informatizado do Tribunal de Justiça, munida do número 
do processo que havia tomado nota no dia, identifiquei o decurso do tempo entre a data que a audiência 
aconteceu até a impronuncia do réu, isto é, do dia em que fizeram o acordo até que o processo fosse 
encerrado e o réu impronunciado. 
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que a vítima, arrolada pelo MP como testemunha, adentrou no plenário, Antônio, lendo a 

denúncia que estava em suas mãos, viu do que se tratava e lhe disse: “Mais uma que fez 

as pazes! Você teve amnésia também?! Eles batem e elas esquecem. Eles [Policiais 

Militares] tinham que fazer isso com esses bandidos”.  

Em seguida, o magistrado finalizou a leitura da denúncia e iniciou a oitiva da 

vítima. Quando passou a palavra para Isaura, a promotora a questionou sobre a arma do 

crime, as dimensões da faca, em que momento a vítima percebeu que o acusado portava 

o objeto e, ainda, a forma de abordagem do réu. Por fim, indagou se o acusado de fato 

havia chegado perto da moça no dia do crime, ou se os policiais o haviam contido, sem 

que tivesse mantido contato com a depoente. 

Após o encerramento dos questionamentos da acusação, Daniel fez suas 

indagações. O foco defensivo foi, sobretudo, se a mulher ainda mantinha algum 

relacionamento ou vínculo com o réu. A pergunta para demonstrar a permanência do 

vínculo entre a vítima e seu agressor, consiste em questionar se a testemunha fez a 

“carteirinha”, em referência ao documento expedido pela SEAP203, necessário para visitar 

os presos no sistema penitenciário. Essa indagação é estrategicamente usada pelos 

defensores. Nesse caso, a vítima respondeu que sim, embora tenha afirmado não ter ido 

ao presídio visitá-lo de fato.  

Encerradas as perguntas da defesa, Daniel foi novamente até a mesa de Isaura e 

iniciou uma conversa com ela e Antônio sobre o caso: 
 
Promotora – Ele tem outros ROs [Registros de Ocorrência] contra ela. Eu 
quero que você entenda a minha preocupação, são três ROs que ele tem, se 
acontecer algo com essa mulher de novo eu terei problemas, eu conheço a 
corregedoria do MP. 
Defensor – Mas aí se a gente não resolve agora e você entra de férias e vem 
alguém pior no seu lugar? 
P – Aquele caso do [Goleiro] Bruno [do Flamengo] o promotor foi perseguido 
por que não fez nada com dois ROs. Eu vou pedir a liberdade, mas não posso 
fazer sem olhar, esse aqui tem quatro ROs e ela tem dois depoimentos.  
Juiz – Eu não vou soltar ele, já teve quatro medidas, ele vai matar ela. 
P – Isso não significa que eu não vá soltar ele, mas eu preciso de mais 
elementos.  
J - [volta-se para a acusação] Esse cara não é psiquiátrico não? 
P – Pode ser.  
(Notas do Caderno de Campo) 

 

Ao encerrar a conversa, Isaura voltou-se para mim e disse: “Essa mulher foi duas 

vezes na delegacia para usar a justiça e agora vem aqui e diz que nada aconteceu. O Daniel 

                                                
203 Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. 
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está dizendo que é a mesma coisa [que o caso anterior] mas não é não!”.  

Daniel e Isaura discutiam se dispensariam, ou não, as testemunhas presentes. 

Contrariando o defensor, a promotora decidiu ouvir uma delas: o policial militar que fez 

a ocorrência. Quando o policial entrou, o indagou sobre a faca que o réu portava, se era 

“faca de pão” ou “faca de cozinha” e se o sangue que havia visto no dia dos fatos era do 

agressor ou da vítima. A testemunha respondeu que era do acusado e que ele não chegou 

perto da mulher. Ao final da oitiva do policial, as partes retomaram a negociação. A 

conversa se deu diante da mesa de Isaura, enquanto Daniel permanecia em pé. Esse 

diálogo foi o que definiu o encaminhamento dado ao processo. Isaura disse: “Você tem 

que confiar mais em mim, pois a gente tem que se resguardar. Viu, o policial falou que o 

sangue nem era dela, era dele. Não é igual a [audiência] anterior não. Esse cara é sacana 

com a mulher, mas eu não vou prejudicar a minha carreira por causa de um cara desse”.  

Acordaram, então, que desta vez Daniel pediria que o réu fosse solto e se 

manifestaria pela impronúncia. Em seguida, Isaura concordaria com ele, em resposta ao 

seu pedido, embora fosse pleitear uma “cautelar de afastamento” do agressor em relação 

à vítima. Ao final da audiência, as partes conversaram sobre a forma que utilizariam, 

dentro da informalidade dessa negociação oral, para dar “fim” ao processo, sem que ele 

fosse a júri. A acusação encerrou dizendo: “A gente vai se valer dos atos preparatórios 

para as alegações finais, não vamos levar isso a júri”. Com isso acertaram que finalizariam 

o processo ainda na fase que se encontrava, antes da pronúncia do acusado. Esse caso não 

seria levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. 

Enquanto isso, a vítima, depois de prestar o depoimento subiu para a plateia, de 

onde observava e ouvia o restante da audiência. Ela, com as mãos enlaçadas diante do seu 

rosto, parecia estar rezando. Isaura então se virou pra mim e disse: “essa mulher não é 

boa bisca, mas não estou nem aí, se quer brigar, que brigue!”. Neste segundo caso, o réu 

foi solto a partir de um pedido da defensoria, e não do MP. O despacho de “concessão de 

liberdade provisória” foi proferido pelo juiz, três meses depois da data da audiência que 

descrevi acima. Até hoje não há decisão sobre a impronúncia ou pronúncia do réu. 

Significa que segue respondendo ao processo em liberdade e deve obedecer às medidas 

cautelares de afastamento da vítima e comparecimento em juízo periodicamente.  

O resultado da negociação foi diferente nos dois processos. No primeiro, a ficha 

de antecedentes criminais do réu não apresentava “registros de ocorrência” relacionados 

à violência doméstica. Em razão disso, Isaura concordou em pedir, ela mesma, a 

impronúncia. Ele foi mantido preso por mais dois meses, até que a solução do caso fosse 
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dada e o processo extinto face ao pedido do MP.  

No último caso, no entanto, havia registros prévios de ocorrência, apontando 

outras possíveis agressões contra a mesma vítima. Por esse motivo, embora o acusado 

tenha sido solto, foi em razão de um pedido de Daniel, ou seja, da defesa. Demorou três 

meses para que isso ocorresse e só se deu mediante o deferimento de medidas cautelares 

de afastamento, solicitadas por Isaura. Mesmo assim, o acusado permanece respondendo 

ao processo até o fechamento deste texto. O que determinou o tratamento diverso dado 

aos casos foi a existência de registros anteriores de agressão, que serviram de parâmetro 

de avaliação. Segundo Isaura, como forma de se prevenir de eventuais medidas que a 

Corregedoria do MP pudesse tomar contra ela, “resguardando-se”, caso as mulheres 

fossem posteriormente assassinadas.  

 
Sobre “acordos” 

Após o término de uma sessão de julgamento sentamos em um bar próximo ao Foro 

para um happy hour. Naquele dia Pablo havia pedido a desclassificação da “tentativa de 

homicídio” para uma “lesão corporal”, depois de ter conversado com Fernando. Estavam 

presentes no bar Pablo, Daniel e Fernando e falavam sobre os “acordos”. O promotor 

disse aos colegas que não fazia acordo com “qualquer” defensor, mas apenas com aqueles 

nos quais confia, “porque é muito arriscado”. Daniel concordou e relatou que já teve 

problemas com uma promotora, em outra comarca, em razão disso. Segundo contou, a 

mulher recorreu do resultado do julgamento, mesmo tendo firmado um acordo com ele. 

A “confiança”, então, surgia como um elemento chave, e explicava porque esses ajustes 

eram mais comuns entre a família judicial. Elucidava aos meus olhos também porque, em 

relação aos advogados, ocorriam até pedidos de absolvição, por parte dos promotores, 

mas raramente um “acordo”.  

A decisão sobre os acordos podia passar somente pela acusação e pela defesa ou, 

ainda, como demonstrei no caso dos policiais militares, também pelo magistrado, 

ocorrendo algo semelhante ao que Alessandra de La Vega Miranda (2014) definiu como 

“triangulação”, isto é, com a participação do juiz, defensor e promotor. Nesse sentido, 

independentemente de o magistrado participar ou não do acordo, baseados na relação de 

confiança e porque compartilhavam o mesmo entendimento sobre o modus operandi 

preferencial do Júri, a interpretação comum era constatada, o que permitia que 

negociassem, entre si e em linguagem jurídica, a solução que lhes pareceria mais eficaz 

para o caso, à semelhança do que demonstram Simião e Cardoso de Oliveira (2016) em 
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pesquisa sobre os juizados de violência doméstica do Distrito Federal. 

“Acordos” consistem em que as partes façam pedidos semelhantes, de forma que 

não exista “briga” durante a sustentação. Seriam, assim, o oposto das “bolas dividas” 

como disse no início desse capítulo. Nesses casos não há “carga”, porque não é necessário 

que o façam. Além disso, reduzem substancialmente o tempo do julgamento, permitindo 

que os agentes encerrem o expediente mais cedo. Esse elemento temporal também é muito 

importante, porque se trata do tempo dos agentes e não da “espera” dos envolvidos no 

processo. O encurtamento das sessões de julgamento é um dos elementos que aponta para 

a existência dos acordos. 

Durante as sustentações, os agentes raramente explicitam aos jurados e ao público 

a realização de um acordo. Costumam dizer que “hoje vai ser rápido!”, “hoje será 

simples”, “hoje as teses de acusação e defesa caminham juntas!” e até mesmo que “hoje 

acusação e defesa concordam!”, mas jamais os termos do “acordo” e as negociações que 

foram feitas. Eles são proibidos pela legislação brasileira e por isso ocorrem de maneira 

implícita. Ao contrário do caso americano, em que a plea bargain é permitida e acontece 

de forma explícita, dando “ênfase na estabilidade e na previsibilidade dos procedimentos” 

(Kant de Lima, 2009, p. 274). Manter o acordo de modo implícito é uma maneira de não 

dar publicidade aos seus termos, de forma que, se a negociação não é transparente, não é 

possível pensar sobre ela e tampouco sobre o processo de produção desses ajustes. Cria-

se, assim, à semelhança do que mostrou a pesquisa de Policarpo sobre a administração 

institucional do uso de drogas (2016, p. 105) uma “esfera oficiosa” que, no júri, é 

judicial204, de modo que não há controle sobre as práticas dos agentes. Ainda, tais práticas 

também só são possíveis porque não há registro dos debates, eles não são gravados, como 

explicitei no capítulo primeiro, abrindo margem para que os se sustentem teses sem 

qualquer embasamento nas provas dos autos. Desse modo os agentes podem acertar entre 

eles, aquilo que consideram mais justo, para então dar fim ao processo. 

Além disso, o que se negocia não é o direito a um julgamento, diferentemente do 

que acontece nos Estados Unidos. Isso porque aqui o acusado não pode escolher levar, 

ou não, o seu caso ao Júri como o faz lá (Bisharat, 2014). Isso significa que, embora o 

                                                
204 A pesquisa de Frederico Policarpo contrasta a administração institucional do uso de drogas em São 
Francisco/EUA e na cidade do Rio de Janeiro. O autor demonstra como, ao longo do tratamento de tais 
casos não há, no contexto brasileiro, transparência e uniformidade. Ao contrário, existe uma “multiplicidade 
de valores e práticas institucionalizadas, porém informais” (Polcarpo, 2009, p. 93) que só são possíveis, 
porque mantidas sob proibição e tratadas de forma implícita por cada agente, no âmbito de um mercado 
não controlado, à diferença do que ocorre no caso de São Francisco.  
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discurso jurídico constitucional descreva o Júri como um “direito”, no Brasil o réu é a ele 

submetido sem qualquer chance de escolha. Também as partes (acusação e defesa) não 

podem formalmente abrir mão do processo e precisam dar continuidade a ele, mesmo que 

previamente saibam a pena que querem ver aplicada aos casos.  

No caso americano, em razão do julgamento ser um direito do acusado, que dele 

pode dispor, os acordos são permitidos e podem ser feitos abertamente entre acusação e 

defesa. Também por isso dependerem da anuência do indiciado, que se submete à pena 

por escolha, caso firme o acordo (Bisharat, 2014). No Brasil, por outro lado, como não se 

trata de um direito, mas de algo imposto ao réu, quando há negociação sobre a sua pena, 

dela o acusado não participa. O réu, no caso brasileiro, não tem nada para trocar, quem 

negocia são os agentes do estado.  

No Brasil, então, os agentes transacionam a punição, levando em conta o que 

consideram que os réus merecem. Por este motivo avaliam o tempo que os acusados 

ficaram presos preventivamente. Foi isso que ocorreu na discussão travada entre Noé e 

Pablo, que não resultou em acordo porque o promotor achou que, sem a condenação, a 

punição não seria suficiente, pois ele sairia “solto”.  

 Tais tratativas abrem, portanto, um leque muito maior de opções para os agentes. 

Não se trata apenas de “absolver” ou “condenar”, mas pensar o tempo que o acusado está 

preso, avaliar se consideram a pena justa, pensar meios de terminar com a lide antes do 

julgamento em plenário, como nos casos de negociações prévias ao julgamento. E todas 

essas situações desigualam a aplicação do direito, como nos dois estupros que acabaram 

punidos de formas – e medidas – diferentes. O primeiro, tratado no capítulo anterior e o 

segundo tratado nesse capítulo. O primeiro com uma “briga” simulada e o segundo, um 

“acordo”. Réus e vítimas diferentes, levam a ajustes díspares entre os agentes, ainda que 

o crime seja parecido e igualmente violento. Há, também, consensos sobre o que merece 

acordo. Sendo mais comum em “tentativas”, em razão da gravidade que os integrantes da 

família judicial atribuem a elas.  

Ademais, os acordos também surgem como uma forma de dar previsibilidade ao 

que acontece no Júri. Eles acabam com o contraditório, com a contraposição de duas teses 

contrárias, que embasam a decisão dos jurados na votação. Ao fazerem os mesmos 

pedidos, os agentes podem prever o tipo de resultado que terão e isso se aplica somente 

aos casos de “acordo”. Ir para a “briga” é assumir o risco da decisão produzida pelos 

jurados que, como diziam meus interlocutores “comem cocô”. “Dos jurados não se sabe 

o que esperar!” ou “eles fazem votações muito loucas!”. Essas eram frases que 
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defensores, promotores e magistrados repetiam. A mitigação do contraditório, afastando-

o da sessão por meio dos acordos, é uma maneira de dar previsibilidade ao Júri.  

Por fim, destaco que sua ocorrência pressupõe o que chamei de convergência 

moral que significa que os agentes concordam, moralmente, com o desfecho que o caso 

terá. E, ainda, são orientados pela lógica do resguardo, isto é, pela busca de uma não 

culpabilização, própria de uma forma repressiva de controle social (Kant de Lima, 2009, 

p. 283). Para isso, se valem da forma para fazer aquilo que é conveniente desde que não 

seja arriscado.  
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Conclusão 
 

Para a realização dessa pesquisa, passei um ano e meio acompanhando, quase 

diariamente, as práticas dos agentes que atuam em uma Vara do Tribunal do Júri do Rio 

de Janeiro. As tardes com Daniel e com Fernando me mostraram a dinâmica do trabalho 

da defensoria, a relação entre os defensores públicos e entre eles, seus assessores e 

estagiários. Também o trabalho de magistrados, titulares ou não, como Marcos, Antônio, 

Gustavo e Catarina, além de seus funcionários. Por fim, Isaura, Cristina, Pablo e Breno, 

no caso da promotoria. Bem como os demais “servidores” e “funcionários” com quem 

convivi, como os assessores, as copeiras e o policial militar, afora aqueles com quem não 

pude conviver, como os servidores que atuam no cartório, além de outros agentes que, 

por ter tratado menos, não foram apontados diretamente nesse trabalho.  

O dia a dia daquelas pessoas naqueles lugares me permitiu observar suas práticas 

e compreender o modo como constituem o fazer judicial. Mais precisamente, como o 

processo é um desenrolar de atos que vão se sucedendo: pessoas, fazendo coisas (Geertz, 

2007 [1997]) em uma Vara de um Tribunal. Assim, observei não apenas os atos relativos 

às sessões plenárias de julgamento, mas também as audiências de instrução, que as 

antecedem e, ainda, os trabalhos não tão visíveis em seus gabinetes. Por ter acompanhado 

os agentes, que têm vinculação com o judiciário, muito pouco falei com os réus, vítimas 

e, também, com os jurados. Por isso eles não aparecem nessa etnografia de maneira 

individualizada, senão como grupo. 

No primeiro capítulo da tese apresentei o júri como um lugar. Pois, como o nome 

diz, se trata de um Tribunal e não apenas de um “procedimento” judicial. Enquanto 

espaço físico, que tentei apresentar ao leitor, é feito de corredores, salas, antessalas, 

cozinha e, mais marcadamente, de uma plateia e de um plenário. Este último que é o lugar 

por excelência, onde as sessões e as audiências de instrução e julgamento acontecem. 

Onde, dizem os agentes, se faz “justiça”. “Justiça”, aliás, é um termo que pode ser 

acionado pelos agentes de diferentes formas e contendo significados por vezes até 

contraditório, o que mostra que não existe como algo previamente dado, mas cujos 

sentidos são atribuídos em contexto e durante a ação dos sujeitos. 

No Brasil, o Tribunal do Júri é o único procedimento judicial criminal que prevê a 

existência de público, de “plateia”. As audiências criminais comuns, embora sejam 
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consideradas públicas205, são realizadas em pequenas salas, que comportam alguns 

poucos ouvintes. Normalmente são frequentadas por uns poucos estudantes de direito que 

assistem os rituais para cumprir requisitos necessários para colar o grau de “bacharel”. A 

previsão desse “público” também está no CPP, que determina que não poderão 

manifestar-se206. No entanto, embora o Júri seja o único procedimento que comporta 

plateia, o plenário no Rio de Janeiro foi modificado a ponto de afastar fisicamente, ainda 

mais, a presença deste “público”.  

Essa modificação, assim como tantas outras que o modelo inglês do Trial by Jury 

sofreu ao longo de sua existência no Brasil (Nuñez, 2012), é mais um reflexo das 

transformações que foram necessárias para adequá-lo ao contexto e à sensibilidade 

jurídica brasileira (Kant de Lima, 2010, p. 30). Como descrevi, houve uma reforma no 

espaço, no ano de 2012. Hoje, a plateia, que abriga o púbico, foi separada do plenário por 

um “vidro blindado”. Essa adaptação do espaço pode ser vista como uma reverberação 

da forma como os agentes percebem e fazem os julgamentos. O que demonstra, a partir 

da observação da organização espacial, a concepção de publicidade que a justiça 

brasileira pratica, isto é, de afastamento do público das suas decisões. 

A organização espacial atual aparta a plateia do plenário e distancia o público do 

fazer judicial. Esse distanciamento se dá não apenas de forma simbólica, mas também 

material, pois existe uma barreira física, explicitada pela inserção de um vidro blindado 

a isolar os andares, separando o público dos que fazem a sessão de julgamento. Com essa 

divisão o Juiz, a acusação e a defesa não ouvem a plateia, embora a enxerguem. Esta 

última, por sua vez, escuta-os apenas quando os microfones e caixas de som, que 

transmitem as falas produzidas no plenário, estão ligados. Com isso, hierarquizam os 

                                                
205 Diz-se das demais audiências judiciais criminais comuns que são “públicas” exceto se envolverem 
“segredo de justiça”, previsto no art. 201,§ 6o do CPP, que prevê: “o juiz tomará as providências necessárias 
à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o 
segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu 
respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação”. A previsão formal da publicidade dos atos 
processuais está prevista no art. 792, que diz: “as audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, 
públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do 
oficial de justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos, ou previamente designados. § 1o Se da 
publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual, puder resultar escândalo, inconveniente grave ou 
perigo de perturbação da ordem, o juiz, ou o tribunal, câmara, ou turma, poderá, de ofício ou a requerimento 
da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número 
de pessoas que possam estar presentes. 
206 Diz o art. 793 que “nas audiências e nas sessões, os advogados, as partes, os escrivães e os espectadores 
poderão estar sentados. Todos, porém, se levantarão quando se dirigirem aos juízes ou quando estes se 
levantarem para qualquer ato do processo. Parágrafo único. Nos atos da instrução criminal, perante os juízes 
singulares, os advogados poderão requerer sentados”. E o 795 determina que “os espectadores das 
audiências ou das sessões não poderão manifestar-se.” 
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espaços, separando os que pertencem à família judicial daqueles que não a integram.  

Nesse sentido, não há uma relação próxima entre o “público” e o plenário, mas um 

distanciamento. Este distanciamento é, no caso carioca, ainda maior do que em outras 

Varas do Júri que não contam com tal barreira. Transforma-se, assim, qualquer elemento 

de “teatro” – como o júri era chamado antigamente – em “cinema”. Cinema, cuja obra 

está pronta, pois não cabe interferência do “público”. Essa configuração espacial também 

pode ser lida como reflexo de um afastamento das instituições judiciais, em relação ao 

“público” e ao “povo”, que demonstra a forma como os agentes do judiciário concebem 

a participação popular na justiça. É igualmente por isso que o júri passa a ser considerado, 

também, uma “vitrine do judiciário”. Aqui nesse contexto, a hierarquia que está 

previamente dada, é a da prevalência dos valores do judiciário sobre os valores do 

“público”, que também é traduzida na forma como o espaço se organiza. Os agentes 

ensinam os seus valores aos presentes, no entanto não permitem que o público afete o 

andamento do procedimento judicial com os respectivos valores. Impõem, portanto, os 

seus sobre os do público. A maneira como está organizado o espaço, reflete a concepção 

que a família judicial tem do que é “participação popular e democrática na justiça”, é essa 

forma de participação que está colocada visualmente, no modo como o plenário e a plateia 

foram organizados. Tal “participação” fica restrita aos jurados, que, a seu turno, não 

podem emitir opiniões sobre o julgamento e devem manter-se calados, em razão do 

princípio da “incomunicabilidade”. O resultado, a decisão final do julgamento, é fruto de 

votação e não de debate entre iguais. 

No capítulo segundo, apresentei as pessoas que fazem o júri e, especialmente, 

aquelas que compõem o que chamei de família judicial, em razão da forma como se 

relacionam. O termo família surgia de duas maneiras. Primeiro, quanto ao sentido de 

consanguinidade, no que se refere aos laços consanguíneos, como valor moral, por meio 

das avaliações sobre os réus e as vítimas, em razão da presença ou ausência de suas 

“famílias. E essa avaliação moral afetava diretamente os desfechos dos julgamentos, a 

pena aplicada aos casos, o tratamento dado aos réus e às vítimas.  

O segundo sentido dado ao termo família, surgia principalmente nas falas proferidas 

durante os discursos formais, quando os agentes apontavam: “aqui dentro vivemos numa 

espécie de família, embora desempenhemos funções antagônicas”. Notei então que essa 

família se referia a um sentido ideológico, não consanguíneo, do termo e tinha uma função 

aglutinadora naquele grupo. No que concerne à família judicial, o magistrado era claro: 

“Somos amigos, somos uma família”. 
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Esse discurso abria espaço para que acionassem, ao longo do processo de 

administração dos conflitos, as duas lógicas distintas que identifiquei. Por vezes, o Júri 

era casa e por vezes rua (Da Matta, 1979) para os agentes. Não por outro motivo, escolhi 

como título da tese a frase de meu interlocutor, disse durante algumas sessões, 

repetidamente: “aqui é casa de justiça”. Essa associação à “casa” era uma representação 

trazida à tona muitas vezes. E ser “casa” ou ser “rua” mudava o comportamento dos 

agentes. Ainda, essa possibilidade de mudança do significado atribuído ao espaço está 

relacionada com a apropriação particularizada do espaço público pelos agentes do Estado, 

à semelhança do que outrora explicitou Kant de Lima (1999). E, justamente por isso, eram 

os agentes que escolhiam qual a lógica de funcionamento deveria viger, em cada 

circunstância. O paradoxo ficava evidente quando, como transcrevi acima, juiz, acusação 

e defesa frisavam, durante os seus discursos públicos, realizados através das 

“sustentações orais”, a importância das relações pessoais e dos laços afetivos que os 

uniam, inclusive em contraposição à relação institucional que, supostamente, deveria ser 

a única atrelada ao espaço público. 

À essa separação entre os planos, corresponde uma outra, sobre os sujeitos que 

ocupam cada um deles. Enquanto no plano institucional encontram-se os indivíduos, no 

plano pessoal, em casa, figuram as pessoas (Da Matta, 1979). Ao afirmar que se 

relacionam no segundo nível, o magistrado separava as pessoas dos indivíduos. Aqueles 

que compõem a família judicial eram pessoas, estavam unidos por laços de sociabilidade 

e convivência diária, no domínio das relações pessoais, estavam entre iguais. Em 

contraste, quando desempenhavam suas funções institucionais, assumiam o lugar de 

indivíduos e passavam para o domínio do impessoal, marcado pelo uso das leis e dos 

regulamentos gerais.  

Quando se identificavam como família restaurava-se mais uma desigualdade, entre 

os de fora e os de dentro e, especialmente, entre aqueles que pertencem e aqueles que não 

pertencem ao quadro de servidores do Estado. E hierarquizava-se, dando à família a 

prerrogativa de tomar às decisões entre eles, sem consultar os de fora, como vítimas e 

réus. O que ficava mais evidente durante a realização dos acordos pois, a despeito de 

acusação e defesa muitas vezes negociarem a pena que os réus cumpririam, os últimos 

não eram questionados pelos defensores públicos sobre a aceitação do “acordo”. E essa 

dicotomia entre as funções da família judicial também se refletia no trabalho dos agentes 

quanto aos pedidos que podiam fazer. Pois ser família permitia certo tipo de negociação 

que não era acessível aos advogados, os “de fora” por excelência.  
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Por isso, durante o trabalho de campo percebi que havia essencialmente dois tipos 

de sessão de julgamento: aquelas em que a acusação e a defesa faziam pedidos 

semelhantes e aquelas que as partes expressamente faziam pedidos divergentes. Os 

pedidos idênticos eram os “acordos” que, embora já os conhecesse de outras experiências 

de pesquisa e por comentários, não compreendia quando e como eram acionados. Já os 

divergentes se afiguraram nos “casos de briga” ou as “bolas divididas”, aqueles que as 

“partes”, acusação e defesa, apresentam teses e pedidos diversos, baseados nas narrativas 

e nos argumentos que encontravam ao analisar os casos.  

Optei então por trabalhar no capítulo três as “brigas”, buscando contrastar os casos 

de “briga” entre si e com os elementos que notei nos “acordos”. Iniciei por elas porque, 

tendo em vista que um dos pilares do Júri, do ponto de vista da doutrina, é o embate de 

teses, entre acusação e defesa, por meio do exercício do “contraditório”, acreditei que 

esses fossem os casos mais comuns. No entanto, fui descobrindo que, ao contrário, eles 

são raros. Dentre os mais de sessenta juris que acompanhei, em torno de dez foram “de 

briga”.  

Como meus interlocutores diziam, é melhor evitar as “bolas divididas”. A regra do 

embate, prevista nos códigos e nas doutrinas, tornava-se, na prática, a exceção. As 

“brigas” deviam ser evitadas por diversos motivos. Pela temporalidade das sessões, que 

são mais longas do que as de “acordos” e, por isso, mais cansativas, de modo que os 

agentes ficam até bastante tarde no Tribunal. Em razão da “carga”, que é maior e, 

portanto, aumenta o desgaste dos agentes. E também porque a decisão final não pode ser 

prevista, pois acusação e defesa entregam-na para os jurados, deixando ao seu cargo e, 

por isso, são menos previsíveis. 

Dentre as sessões com pedidos divergentes identifiquei que, em alguns processos, 

acusação e defesa empreendiam maiores esforços. Esses investimentos se explicitavam 

no contraste entre temporalidades, tons de voz, preocupações e até mesmo pelo grau de 

tensão que, conseguia notar, eram bastante diferentes. Algumas sessões demandavam 

maior emprego de todos esses elementos. Através de conversas com meus interlocutores, 

fui apresentada à categoria “carga” que usavam para se referir ao trabalho uns dos outros. 

“Isaura não vai fazer carga”, disse-me certa vez Daniel, quando notou que ela não estava 

tão empenhada em buscar a condenação, mesmo em um júri “de briga”. Outras vezes, 

dizia “eu tenho que defender, mas não vou fazer carga”. A “carga” também mostrava as 

hierarquizações dos casos, pois alguns deles mereciam o empreendimento desse esforço. 

Por exemplo, a reputação das promotoras, no caso da “briga corporativa”, que trarei 
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novamente a seguir, demonstrava a importância que aquele processo tinha. Era necessário 

fazer “carga” e desqualificar o trabalho da polícia, hierarquizando o do Ministério Público 

como superior ao da outra instituição. Ao longo do capítulo três busquei então, por meio 

da apresentação dos casos, explicitar como se dava a administração de conflitos que 

levavam a “júris de briga” ou “bolas dividida”. Com isso, busquei demonstrar como 

mobilizar a “briga” desiguala os casos.  

Nesse sentido, destaco ainda dois elementos importantes para a maneira como são 

administrados os casos: os envolvidos – réus e vítimas – e a presença de advogados. 

Alguns réus mereciam carga por parte dos agentes, outros não. Josefina, a mulher traída 

que tentou matar a amante de seu marido mas encontrou apenas o irmão desta, que figurou 

como vítima do caso, despertou na defesa o empreendimento da “carga”. Seja por ser 

“mãe de família”, “jovem” e também “bela” como me diziam meus interlocutores. A 

representação da defesa era de que ela não merecia estar ali. Por outro lado, quando a 

vítima era uma “cracuda” não havia porque empreender energia, por parte da acusação. 

No caso que relato no capítulo quatro, Pablo pediu a absolvição do acusado. É uma 

hierarquização, portanto, de quais vítimas e réus são merecedores de um maior esforço a 

ser empregado pelos agentes.  

Iniciei o capítulo três apresentando a “briga corporativa” que, por sua duração e por 

todos os investimentos feitos pelos agentes, foi a que se afigurou como a “bola dividida” 

por excelência, ao longo de todo o meu trabalho de campo. Durante ela, no entanto, como 

já destaquei acima, o que importava não eram as pessoas envolvidas no julgamento, 

vítima e réus, mas sim as corporações que compõem o “sistema de justiça criminal207”. 

Não se falava dos fatos, somente das corporações e pessoas envolvidas nas investigações. 

Não os abordar, está relacionado com a forma como a verdade é produzida no Júri que, 

embora tenha se modificado tanto, do ponto de vista tecnológico e espacial, segue 

funcionando como o sistema da “prova legal”, no qual as provas não importam, à 

contraste inquérito como demonstrou Kant de Lima (1995, p. 26). 

Condenar ou absolver os acusados naquele caso era legitimar ou o trabalho da 

Polícia Civil, ou o do Ministério Público. Os envolvidos relevantes eram as instituições e 

                                                
207 Esse julgamento, aliás, que tem por fundo a “briga corporativa”, trazida à tona durante a sessão 
demonstra que, assim como apontado por Kant de Lima (2004), não se pode falar em “sistema de justiça 
criminal” no Brasil. Isso por que a ideia de sistema presume uma continuidade e uma integração, o que não 
acontece no caso brasileiro, que se apresenta de modo partido e cujas agências (polícia, ministério público 
e judiciário, no caso do processo penal) não se comunicam e competem entre si para o exercício das suas 
funções. 
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aqueles agentes que atuaram nas investigações. Essa “briga” reforçava aquilo para o que 

autores como (Paixão, 1982; Paes, 2006; e Kant de Lima, 2009, p. 275) vêm chamando a 

atenção sobre as relações de competição entre as corporações no contexto nacional. Estas 

não podem ser vistas como um “sistema” agregado, porque a ideia de “sistema” presume 

uma continuidade e uma integração institucional. O que não acontece no caso brasileiro, 

que se apresenta de modo partido e cujas agências (polícia, ministério público e 

judiciário) não se comunicam de forma articulada e competem entre si no exercício das 

suas funções (Kant de Lima, 2004). 

No que concerne às pessoas, a presença de “chefes do tráfico” levava tanto a “brigas 

com carga” quanto a “brigas sem carga”. Isso porque, por ser o “tráfico” representado 

como “tudo que causa o mal” não permitia que os acordos fossem realizados. No caso 

dos “chefes do tráfico”, a “carga” era feita a qualquer custo, mesmo sem prova de que 

esses homens fossem os mandantes do crime. Para isso os agentes faziam uso da “teoria 

do domínio do fato”, para dar forma jurídica ao fundo da demanda aos seus olhos: 

condenar os “traficantes”. No caso de pequenos “traficantes”, como aqueles cujos 

homicídios aconteceram no contexto das disputas entre Batan e Fumacê, que também 

descrevi no terceiro capítulo, ao contrário, havia briga “sem carga” justamente porque o 

“tráfico”, segundo eles, precisava ser condenado. Havia, pois, o que chamei de 

convergência moral entre os agentes, que demonstravam considerar, explícita ou 

implicitamente, a condenação como a melhor solução. Quando havia convergência, não 

ocorria embate de fundo, somente de forma. Por isso, a dicotomia fundo e forma não surge 

como algo descolado, em oposição, mas como dois aspectos complementares.  

No caso dos “traficantes” havia carga em oposição aos advogados privados. Os 

advogados, aliás, foram o segundo elemento que identifiquei como importante para que 

os promotores fizessem “carga”. Como disse, a maior parte dos “júris de briga” com 

“carga” que acompanhei envolviam esses profissionais atuando na defesa dos réus. 

Dentre os dez com essas características, sete foram conduzidos por advogados. Três deles 

tinham como acusados os “chefes do tráfico” e foram assumidos pelo mesmo defensor 

privado, Noronha.  

Seja porque “incomodam” ao demandar o cumprimento das formalidades previstas 

na lei, seja porque não há “confiança” para firmar acordos, a presença deles parecia se 

confirmar como motivo para “brigar”. A “lealdade” aparecia, assim, como elemento 

necessário aos acordos. Era preciso “confiar” para firmá-los. Por isso Pablo, que havia 

acertado com os defensores pedir a absolvição no caso de Piolho, um famoso “bandido”, 
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mudou de ideia assim que notou que Noronha, o afamado advogado, conhecido por 

defender os “chefes do tráfico” seria o responsável pelo caso. Além disso, dentro da 

família judicial a personalidade e reputação dos agentes também contava para que as 

“brigas” acontecessem. Cristina não fazia acordos jamais e não pedia absolvição. Já 

Isaura, era considerada mais maleável em contraposição à sua colega e não tinha a mesma 

posição.  

Por sua parte, os “casos de paixão” são, por excelência, aqueles que cabem no júri, 

para o que o júri foi criado. O processo penal comum “se encarrega dos crimes 

profissionais cometidos por aqueles que se dedicam a estas atividades como meio de 

vida”, enquanto o “Tribunal do Júri se especializa nos ‘crimes passionais’ teoricamente 

cometidos em defesa da honra” (Kant de Lima, 2009, p. 190) que não é atribuída a 

qualquer sujeito, mas somente a uns, colocados no topo da hierarquia social. Isso porque, 

como demonstrei em outra oportunidade (Nuñez, 2015; 2012), o Júri no Brasil foi sendo 

adaptado para julgar não quaisquer crimes, senão aqueles cometidos “com a intenção de 

matar”.  

Através de uma longa construção jurídica, foi sendo modificado para abarcar os 

crimes “de emoção” e não os crimes cometidos por “bandidos”, que são “profissionais” 

do “mundo do crime” e têm a intenção de roubar. Por isso, o latrocínio foi retirado da 

“competência” do Júri, mesmo diante da existência do resultado morte. Nesse sentido, 

crimes de “ciúme” cabem nas “brigas”. De modo que a “briga com carga” no caso de 

Josefina, apresentado no capítulo terceiro, mesmo que não tivesse advogado, faz jus ao 

Tribunal que foi concebido para julgar pessoas e não indivíduos. Ela que não tinha 

“qualquer traço precedente de desvio comportamental” senão o “perfil de uma mulher 

comum, dedicada ao trabalho” e foi atingida pelo “monstro verde”. Monstro este que está 

“associado com a paixão” levando à “insensatez”, como disse Marcos em sua sentença.  

As “brigas com carga” envolvendo a família judicial, como o caso de Josefina e 

aquele que contava com Nilo na defesa, me parece, eram exceções no funcionamento do 

Júri. Neles não identifiquei o que chamei de convergência moral. Ao contrário, notei 

divergência entre acusação e defesa, no que concerne à melhor solução possível. Como 

não a encontravam, partiam para a “briga”. Partir para a “briga” é tirar a previsibilidade 

do júri, como já sinalizei, e devolver aos jurados o poder de decisão. Foi assim no 

“cachacídio” que Pablo e Noé discutiam com Marcos, que foi apresentado no capítulo 

quarto. Como não conseguiram encontrar uma solução possível que os fizesse convergir 

quanto aos pedidos, não chegaram a um “acordo”. Foi o juiz quem sugeriu o que cada um 
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deveria pedir, propondo como alternativa àquele que deveria ser o procedimento normal: 

“Então fazemos assim, o Pablo sustenta a tentativa simples [sem a qualificadora] e Noé a 

legítima defesa e deixa os jurados decidirem, se não conseguem chegar a um acordo!”.  

As “brigas sem carga”, por outro lado, também estão relacionadas com as pessoas 

que cometeram os crimes e as suas circunstâncias morais. No entanto, diferentemente 

das “brigas com carga” geram nos agentes o que chamei de convergência moral. Essa 

convergência significa que o resultado antevisto por acusação e defesa é compartilhado 

como o melhor para o processo em questão, de modo que mesmo sendo “briga” não é real 

em suas consequências, pois há alguma previsibilidade maior. Foi assim no caso do 

estupro de Cacilda, em que a condenação foi tomada como certa. Daniel sequer queria 

defender o “verme” mas precisava fazê-lo, era seu dever institucional, sob pena de o réu 

ser declarado indefeso. Assim, usando da “defesa técnica”, ele deu conta da forma. Não 

à toa, durante sua fala em uma sessão de júri em que “não fez carga”, disse: “estou aqui 

para legitimar a atuação do júri”. À contrário sensu, não se trata de defender o réu, mas 

de dar sustentação institucional ao funcionamento do Júri, o que, aliás, é motivo de união 

da família judicial. Essa dinâmica se assemelha àquela dos “casos horrorosos” cometidos 

pelos “traficantes”, pois todos querem a sua condenação, mas precisam, para isso, seguir 

a forma. Esse exemplo também mostra como a dicotomia entre fundo e forma não é tão 

rígida, de forma que ambos se permeiam e se influenciam, a depender da vontade dos 

agentes e do resultado que esperam ver nas sessões e júri. 

Como disse, a grande maioria das sessões de julgamento que assisti foram de 

“acordos”. Se configuravam naquelas em que a acusação e a defesa faziam pedidos 

semelhantes, combinados previamente e que os julgamentos acabavam mais cedo, pois 

não havia “carga". Busquei, então, apresentá-los no capítulo quatro, focando nos 

elementos que levam ao seu estabelecimento, bem como o que influenciava os agentes e 

os resultados dessas decisões. Nesses casos a decisão final era também presumida pela 

acusação e pela defesa, mais do que “brigas sem carga” pois ambos acreditavam que, 

sendo idênticos os pedidos, os jurados não votariam de modo contrário ao estavam 

sustentando. Criavam, assim, uma forma de dar previsibilidade ao julgamento.  

Iniciei descrevendo um “estupro” que contrastava com outro do capítulo terceiro, 

tratado como “briga”, embora “sem carga”: o de Cacilda. Os casos tinham elementos 

muito semelhantes no que concerne às formas como se deram as mortes. O que divergia 

eram os envolvidos nas suas narrativas. Cacilda era descrita como uma “moça vistosa”, 

“mãe” e “irmã”, que trabalhava como faxineira e tinha “família”, pois um dos irmãos 
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estava presente na sessão. Camila, era “a namoradeira”, “já tinha morado com um homem 

mais velho”, e “foi até a localidade [onde veio a ser assassinada] para encontrar um 

rapaz”. Ou seja, a adequação aos papéis de gênero foi usada para classificá-las e 

hierarquizá-las, desigualando o tratamento dado a casos semelhantes (Fachinetto, 2012, 

p. 366). Demonstrando, assim, a ideia valor mais importante, aplicada sobre as duas 

mulheres, quanto à sua honestidade, medida de acordo com as suas práticas sexuais.  

As teses jurídicas trabalhadas eram semelhantes, usadas pelas partes 

contrariamente. No caso de Cacilda, de “briga”, Isaura sustentou a condenação e Daniel, 

porque precisava dar conta da “defesa técnica”, criou a tese de “estupro seguido de 

morte”, para cumprir sua função institucional. No caso de Camila, foi Isaura que acionou 

a mesma tese outrora usada por Daniel. Isso se deu porque ela estava com pressa, pois 

tinha um compromisso fora do Tribunal e Fernando, o defensor, notou que assim surgia 

a possibilidade do acordo. No primeiro processo, de Cacilda, não havia “acordo” 

explícito, embora houvesse convergência moral sobre a representação que os agentes 

tinham das partes. No segundo, havia ambos. Esse distanciamento das provas dos autos 

e as manobras que os agentes fazem, destaco novamente, são possíveis porque se mantém 

o sistema de produção da verdade, baseado no embate infinito entre as teses da acusação 

e da defesa, sem compromisso com o seu registro e com o que está nos autos. Isso permite 

que os agentes atribuam soluções diferentes a casos muito semelhantes.  

No caso de Camila, a moça “namoradeira” o acordo também foi possível porque os 

agentes confiavam na pena que seria aplicada por Catarina, a magistrada. Ou seja, 

qualquer que fosse a solução jurídica encontrada, o réu não sairia “impune” aos olhos dos 

agentes. Tanto o “estupro seguido de morte” quanto o “estupro combinado com 

homicídio” têm previsões de penas altas e seus cálculos são feitos sempre pelo juiz. Além 

disso, o crime seria “hediondo” com qualquer resultado, ou seja, a progressão de regime 

seria lenta, independentemente da forma jurídica adotada para a condenação. 

As “medidas” das penas aplicadas aos dois casos foram distintas em razão das 

substâncias morais presentes nos julgamentos e também talvez em razão dos 

magistrados, que eram diferentes. Ao caso de Cacilda, julgado por Marcos, foram 

atribuídos 30 anos de prisão. Quanto à vítima Camila, “a namoradeira”, julgado por 

Catarina, o réu foi condenado a 15 anos, metade do tempo do “verme” que assassinou 

Cacilda. Registre-se que o “verme” era reincidente e havia matado uma senhora 

anteriormente. O processo precedente foi julgado por outra Vara do Júri, como Isaura 

comentou comigo no decorrer da sessão.  
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Categorias como “hediondez”, “qualificadoras”, “regime” e sua “progressão”, são 

formais e jurídicas. E são fundamentais para a decisão de firmarem ou não os acordos, 

porque impactam na medida da “pena”. No entanto, embora utilizadas formalmente, são 

perpassadas por diversos elementos não formais, como os juízos morais sobre a gravidade 

que atribuem às condutas e aos sujeitos que as cometeram. Essas avaliações informais, 

de fundo (Eilbaum, 2012, p. 25) precisam ser travestidas de jurídicas para dar conta da 

forma de modo que possam ter “validade” no mundo do direito. Eis aqui, mais um 

exemplo da permeabilidade dessas categorias e não de uma clivagem absoluta delas. 

A administração das “tentativas”, também chamava minha atenção. Elas, via de 

regra, abriam maior margem para os “acordos”, em razão do menor peso que acusação e 

defesa atribuíam a elas, em contraste com os “homicídios consumados”. Além disso, 

apresentavam outro elemento importante: quando presos preventivamente, o tempo que 

os acusados ficavam detidos acabava sendo superior à pena que era efetivamente 

aplicada, se condenados. Diversos réus estavam presos preventivamente havia mais de 

ano, em regime fechado e recebiam, depois do julgamento, pena mais branda, a ser 

cumprida em regime semiaberto. Eram, assim, castigados a pena mais grave, 

preventivamente. Sabendo disso, no momento da avaliação do acordo, tanto de seu 

oferecimento quanto de sua aceitação, os agentes analisavam e conversavam sobre o 

tempo da “prisão preventiva” do réu. Em seguida, o contrapunham à pena que 

imaginavam que seria aplicada e, por fim, consideravam o intervalo em que estaria solto. 

Esse era um dos cálculos que os agentes faziam.  

O processo era tratado como uma forma de castigo, pois avaliavam claramente o 

“tempo” que o acusado havia ficado preso até então. Nos casos de acordo, discutiam sobre 

isso e pareciam ignorar que, muitas vezes, os réus acabavam cumprindo provisoriamente 

penas muito mais gravosas do que aquelas que efetivamente seriam condenados. Isso é 

muito frequente nos “cachacídios”. Como disse, esses são os casos mais comuns no júri. 

E são associados com a “emoção”.  

As falas de Daniel e Emiliano foram bastante elucidativas quanto à essa categoria. 

Diziam-me que “não necessariamente entre marido e amante, mas que aconteceu porque 

tinha emoção, vem de emoção” e “emocionais, no sentido de que aconteceu porque tinha 

que acontecer. Nesse sentido, contemporaneamente chamamos de emocionais, que vem 

de emoção, de cachaça – que o autor nem lembra o motivo, briga de trânsito, briga de 

vizinho no subúrbio, ou seja, não tem motivo pré-determinado”. Suas categorizações 

reforçam a previsão do júri como o processamento adequado para esses crimes, como 



	

 

265 

vem apontando Kant de Lima (2009, p. 190). O motivo pré-determinado é atribuído não 

às pessoas, mas aos “profissionais do crime”, os “bandidos”.  

Os “cachacídios” se enquadram nos “crimes de emoção. São descritos como 

aqueles que envolvem “nordestinos machões”, “trabalhadores”, “moradores de 

comunidade” que “virados no bar, álcool e peixeira” os cometem. A dicotomia entre 

“trabalhadores” e “bandidos” (Guedes, 1997) informa essas negociações, reforçando o 

caráter das pessoas envolvidas nos crimes, permitindo as avaliações morais sobre esses 

sujeitos.  

Esses “acordos”, em contraste com as plea bargain americana, são proibidos pela 

legislação brasileira e por isso ocorrem de maneira implícita. Durante as sustentações, os 

agentes raramente explicitam aos jurados e ao público a existência de “acordo”. 

Costumam dizer que “hoje vai ser rápido!”, “hoje será simples”, “hoje as teses de 

acusação e defesa caminham juntas!” e, até mesmo, que “hoje acusação e defesa 

concordam!”, mas jamais os termos do “acordo” e as negociações que foram feitas. 

Se nos Estados Unidos o sistema de controle social é baseado na representação da 

sociedade como um contrato entre indivíduos livres e que, portanto, enfatiza a igualdade, 

são a “oralidade, a explicitude e a literalidade” que informam os procedimentos judiciais. 

Assim, a verdade é fruto de uma decisão consensual, sistematicamente negociada, o que 

permite que cada uma das partes desista de sua verdade para compor uma terceira versão, 

satisfatória para todos (Kant de Lima, 2009, p. 174). Por isso os acordos não só acontecem 

de forma explícita, dando “ênfase na estabilidade e na previsibilidade dos procedimentos” 

(Kant de Lima, 2009, p. 274), como são incentivados sob o argumento da “economia 

processual”. Lá, pois, a verdade pública é explicitamente fruto de uma negociação.  

No caso brasileiro, a representação sobre a sociedade é paradoxal (Kant de Lima, 

2009, p. 272). De um lado, é de que a sociedade é constituída por indivíduos, 

juridicamente iguais, como consta em nossa Constituição Federal. De outro, de uma 

sociedade formada por segmentos desiguais e complementares entre si, e é esta que acaba 

por informar as práticas. O controle social deve ser feito, portanto, através da repressão, 

visando a extinção ou forçando a conciliação dos conflitos. Para isso cria-se um 

“mosaico” de “sistemas de verdade” que “permite que essas diferentes lógicas sejam 

usadas alternativa e alternadamente” resultando numa “dissonância cognitiva” entre as 

verdades policial, do processo penal comum e do Júri (Kant de Lima, 2009, p. 175). 

No Júri, a forma de produção da verdade é inquisitorial (Kant de Lima, 2004, p. 55) 
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embora os “doutrinadores208” digam que há agora elementos característicos de um 

sistema “acusatorial”, depois da edição da CF/1988 e da Lei n. 11.689/2008209, que 

introduziu mudanças no seu funcionamento. No entanto, a adoção dessas mudanças, não 

fez com que, na prática, a condução das audiências de instrução e julgamento e da própria 

sessão plenária, deixassem de ser “inquisitorial”. Nesse caso, não busca o consenso 

(lógica adversária), mas se funda no dissenso (lógica do contraditório) (Kant de Lima, 

2010, p. 43). 

No caso americano, em razão do julgamento ser um direito do acusado, que dele 

pode dispor, os acordos são permitidos e podem ser feitos abertamente entre acusação e 

defesa. Também por isso dependem da anuência do indiciado, que se submete à pena por 

escolha, caso firme o acordo (Bisharat, 2014). No Brasil, por outro lado, como não se 

trata de um direito, mas de algo que é imposto ao réu, quando há negociação sobre a sua 

pena, dela o acusado não participa. O réu, no Brasil, não tem nada para trocar, quem 

negocia são os agentes do estado. E, como já está cumprindo a pena preventivamente, 

eles negociam o castigo que foi e será efetivamente aplicado. 

No caso brasileiro, então, o que se transaciona não é o direito a um julgamento, 

diferentemente do que acontece nos Estados Unidos. Isso porque aqui o acusado não pode 

escolher levar, ou não, o seu caso ao Júri como o faz lá (Bisharat, 2014). Significa que, 

embora o discurso jurídico constitucional descreva-o como um “direito”, no Brasil o réu 

é a ele submetido sem qualquer chance de escolha. Basta que o MP, “titular da ação penal” 

                                                
208 Para além das celeumas doutrinárias entre autores que classificam o sistema como “acusatório” (Rangel, 
2010 e Capez, 2011), “misto” (Nucci, 2008) e até mesmo aqueles que apontam as contradições dessa 
classificação (Prado, 2003) e demonstram que a forma como a prova é gerida no processo penal é que 
caracteriza o sistema como “inquisitório” (Lopes Júnior, 2012) certo é que, embora a CF/88 consagre 
princípios acusatoriais ao sistema, as práticas são inquisitoriais e, estranhamente, sobre isso há consenso. 
209 A lei modificou a forma e o tempo de processamento dos crimes julgados pelo Júri, sob a justificativa 
de que tais mudanças tinham por objetivo, de acordo com os “processualistas”, a busca da “celeridade” e 
da “simplificação” do rito. A “reforma” foi o resultado de um pedido do Ministro da Justiça, José Carlos 
Dias(julho de 1999 a abril de 2000), durante o Governo Fernando Henrique Cardoso ao Instituto Brasileiro 
de Direito Processual – IBDP. Foi então constituída uma Comissão de Juristas, tendo como membros Ada 
Pellegrini Grinover (presidente), Petrônio Calmon Filho (secretário), Antônio Magalhães Gomes Filho, 
Antônio Scarance Fernandes, Luiz Flávio Gomes, Miguel Reale Júnior, Nilzardo Carneiro Leão, René Ariel 
Dotti (que mais tarde saiu, sendo substituído por Rui Stoco), Rogério Lauria Tucci e Sidnei Beneti, a maior 
parte deles oriundos de São Paulo, para que elaborassem projetos de Reforma ao Código de Processo Penal. 
Foram elaborados pela Comissão sete projetos, que versavam sobre os seguintes temas: 1º) Projeto de Lei 
nº 4.209/01: investigação criminal (não encaminhado ao Congresso Nacional); 2º) Projeto de Lei nº 
4.207/01: suspensão do processo/procedimentos; 3º) Projeto de Lei nº 4.205/01: provas; 4º) Projeto de Lei 
nº 4.204/01: interrogatório/defesa legítima; 5º) Projeto de Lei nº 4.208/01: prisão/medidas cautelares e 
liberdade; 6º) Projeto de Lei nº 4.203/01: júri; 7º) Projeto de Lei nº 4.206/01: recursos e ações de 
impugnação. Para mais informações sobre os discursos do campo a respeito de tal projeto vide MOREIRA, 
Rômulo de Andrade. A reforma do Código de processo penal. Boletim do IBCRIM, vol. 107, out. de 2001, 
entre outros. 
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tenha indícios de materialidade e autoria, para que possa elaborar a denúncia. Também 

as partes (acusação e defesa) não podem formalmente abrir mão do processo e precisam 

dar continuidade a ele, mesmo que previamente saibam a pena que querem ver aplicada 

aos réus. 

No Brasil, portanto, acusação e defesa transacionam a punição, levando em conta 

o que consideram que os réus merecem, balizados pelos parâmetros morais dos próprios 

agentes e sem consultar se os réus aceitam os termos do acordo. Por este motivo avaliam 

o tempo que os acusados ficaram presos preventivamente. Foi o que ocorreu na discussão 

travada entre Noé e Pablo, quanto ao desfecho do julgamento do “cachacídio” que 

descrevi no capítulo quarto, e que não resultou em acordo porque o promotor achou que, 

sem a condenação, a punição não seria suficiente, pois ele sairia “solto”.  

Além disso, manter o acordo de modo implícito, sem dar publicidade aos seus 

termos, é uma forma de ocultar o processo de negociação que, não sendo transparente, 

não permite questionar seus parâmetros e tampouco indagar o processo de produção 

desses ajustes. Cria-se, assim, à semelhança do que mostrou a pesquisa de Policarpo sobre 

a administração institucional do uso de drogas (2016, p. 105), uma “esfera oficiosa” que, 

no júri, é judicial210,ou seja, dentro do funcionamento da própria instituição. Desse modo 

não há controle público e transparente sobre as práticas dos agentes, somente o controle 

deles mesmos.  

Como disse, os defensores públicos não consultavam os acusados sobre os termos 

do acordo, reputando essa como uma decisão exclusiva da “defesa técnica”, como se os 

réus não fossem aqueles que efetivamente cumprem as penas. Essa conduta não se 

aplicava a Nilo que, por isso mesmo, era visto como o “defensor problema”. Dentre outras 

coisas, ele exigia o cumprimento de formalidades, tal qual os advogados, fazia muita 

“carga” em suas defesas e não firmava acordos, de modo que não entrava no circuito das 

trocas (Mauss, 2003 [1950]). Era um “problema” no âmbito da família judicial. 

Essa apropriação da decisão sobre a vida dos acusados por parte dos agentes, remete 

para uma “confusão” entre os interesses públicos atribuídos ao Estado e aos seus 

funcionários” que, “dotados de autoridade se julgam na capacidade de substituir os 

                                                
210 A pesquisa de Frederico Policarpo contrasta a administração institucional do uso de drogas em São 
Francisco/EUA e na cidade do Rio de Janeiro. O autor demonstra como, ao longo do tratamento de tais 
casos não há, no contexto brasileiro, transparência e uniformidade. Ao contrário, existe uma “multiplicidade 
de valores e práticas institucionalizadas, porém informais” (Polcarpo, 2009, p. 93) que só são possíveis, 
porque mantidas sob proibição e tratadas de forma implícita por cada agente, no âmbito de um mercado 
não controlado, à diferença do que ocorre no caso de São Francisco.  
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interesses dos hipossuficientes” (Kant de Lima, 2010, p. 44). Os acusados não eram vistos 

como sujeitos de direito, quando firmavam os acordos. 

Muitas vezes, o estabelecimento de um acordo passava por encontrar elementos 

para fugir da culpabilização, que os agentes chamavam de “resguardo”. Essa lógica 

também é reflexo da maneira como se dá o controle social no caso brasileiro, que está 

fundado na “obrigatoriedade”, de forma que os agentes só podem escolher entre o “certo 

e o errado” (Kant de Lima, 2009, p. 285). Assim, para firmar os acordos nas audiências, 

tanto nos casos de “feminícidio”, quanto naquele envolvendo a absolvição dos policiais 

militares, Isaura buscou meios se “resguardar”. Para isso, procurou a melhor forma, capaz 

de dar sentido ao fundo. 

Como busquei ressaltar, os “acordos” eram frequentes somente entre a família 

judicial, seja em razão da “confiança” ou em razão do cumprimento de seus deveres 

institucionais. Outro elemento importante, era o “tempo” das sessões. Em virtude dos 

interesses privados os agentes públicos buscavam maneiras de reduzir o tempo das 

sessões através dos “acordos”. Foi esse um importante ingrediente para Isaura aceitasse 

a proposta de Fernando, no caso do “estupro” de Camila. Ela queria ir embora mais cedo. 

A espera (Ayuero, 2011) aqui, não é do ponto de vista das testemunhas, réus ou vítimas, 

mas o tempo dos próprios agentes.  

Ao longo do texto, procurei mostrar como essas interações todas são orientadas por 

valores morais (Balbi, 2007) dos agentes que, acionados em contexto, se traduzem em 

moralidades situacionais (Eilbaum, 2012) e vão determinando o percurso e o tratamento 

que serão dados aos casos. Há uma hierarquização, colocando os valores desse grupo 

social como referência para a tomada de decisões e não os valores da “sociedade” como 

se pretende seja o Júri. Categorias que se opõe, como “trabalhadores” // “bandidos”; 

“emoção” // “motivo predeterminado”; “mãe de família” // “namoradeira”, vão 

orientando essas decisões, de maior ou menor relevância para o processo, sobre 

“acordos”, “brigas” e “cargas”. 

Por fim, a forma de produção da verdade que acompanhei no júri, relembra a 

conspurgatio ou o sistema de provas legais. O discurso dos juristas ingleses sobre o 

surgimento do Trial by Jury assevera que ele resulta do “desenvolvimento” de dois 

regimes de verdade (Foucault, 2003 [1973]), seus predecessores: a conspurgatio e a 

recognitio. A conspurgatio é descrita como uma “evolução” dos ordálios e penas de 

tortura corporal. Nesse regime de produção da verdade “não estava em jogo a obtenção 

ou a avaliação de evidências ou a determinação de controvérsias de acordo com os fatos, 
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mas sim um sistema de provas como ritualização da guerra”. Por isso, os “testemunhos” 

não importavam em razão dos fatos, mas sim como afirmação de “crença na causa” ou 

como “credibilidade” nos envolvidos, atestando o “caráter” das partes. O testemunho 

desses compurgators tinha maior ou menor crédito de acordo com a sua posição social 

(Kant de Lima, 1995, p. 24).  

Além disso, esse procedimento visava legitimar uma verdade particular, privada, 

de um homem que merecesse credibilidade de seus vizinhos, que acreditassem na sua 

verdade. Os fatos eram exclusivamente produzidos pelo acusado, legitimados pelos 

vizinhos (compurgators) que tinham “peso” de acordo com a sua posição social. “Os 

homens livres valiam mais que os não livres, um nobre era considerado igual a seis 

homens livres simples, nobres, clérigos e proprietários de terra valiam mais que os 

cidadãos comuns, leigos e aqueles que não possuíam propriedade” (Kant de Lima, 1995, 

p. 25). A conspurgatio tinha algumas regras legais quanto aos procedimentos dos 

testemunhos. Essas regras eram responsáveis pela sua validade e deviam ser seguidas, 

sob pena de anulação e realização de julgamento posterior ou de ordálios (Kant de Lima, 

1995, p. 24). Esse ponto certamente merece aprofundamento posterior, sobretudo no que 

concerne à sua comparação com a produção das provas no sistema de inquérito, mas a 

conexão entre as formas de produção da verdade se afigurou, ao meu sentir, evidente.  

No que se refere aos casos que acompanhei durante a pesquisa e que descrevi nessa 

tese, foi possível perceber que essas regras às quais os agentes estão sujeitos, dependem 

de diferentes variáveis para sua aplicação. De um lado, esses “acordos” e suas formas não 

se encontram formalmente definidos; pelo contrário supõe-se que eles não deveriam 

acontecer. De outro, também não são aleatórios e a etnografia me demonstrou que é 

possível identificar e explicitar alguns dos critérios e valores que orientam a formulação 

ou não desses acertos. Critérios e valores esses que, definidos moral e situacionalmente a 

partir das diversas interações entre os agentes, estabeleciam formas de “fazer o Júri” e, 

assim, de “fazer justiça”, de acordo com interpretações particulares e não universais e 

igualitárias, demonstrando a concepção que a família judicial têm do que é participação 

social e democrática na justiça. Talvez, se possível fosse que, hoje, Tocqueville (2005 

[1835]) viesse ao Brasil observar nosso Júri, dissesse-nos que a democracia e a 

participação que praticamos e transmitimos é essencialmente essa, sem – ou com uma 

reduzida – participação popular.  
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