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RESUMO 
 
 

O presente trabalho de conclusão de curso é resultado de uma pesquisa de             

caráter etnográfico desenvolvida no Tribunal do Júri da Terceira Vara Criminal da            

Comarca de Niterói. Ele foi elaborado através da descrição e análise de julgamentos             

e audiências realizados entres os meses de maio, junho, julho e outubro de 2017. O               

foco central da análise é evidenciar como “verdades” e “mentiras” sobre os            

processos são construídas através da interação entre as pessoas e de suas            

moralidades, especialmente no momento dos depoimentos das testemunhas.  

 

Palavras-chave: Tribunal do Júri; Testemunhas; Verdade e mentira; Moralidades;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 



 

ABSTRACT 

 

 

The present course conclusion activity is the result of a research, of            

ethnographic character, developed in the Trial by Jury Court, of the Third Criminal             

Circuit of Niterói. It was elaborated through the description and analysis of trials and              

hearings conducted between May, June, July and October of the year 2017. The             

central focus of analysis is to highlight, how "truths" and "lies", in law suits, are built                

through interaction between people and their moral values, especially at the time of             

testimonies witnesses. 

 
Key-words: Brazilian Trial by Jury; Witnesses; Truth and lies; Moral values. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho de conclusão de curso é resultado de uma pesquisa de             

caráter etnográfico desenvolvida no Tribunal do Júri da Terceira Vara Criminal da            

Comarca de Niterói. Proponho descrever e analisar as principais questões          

relacionadas aos depoimentos das testemunhas nos processos que acompanhei         

durantes os meses de maio, junho, julho e outubro de 2017. Nesse período             

acompanhei julgamentos e audiências, conversei com pessoas envolvidas nos casos          

e realizei pesquisas sobre eles online.  

O trabalho está dividido em três partes. No primeiro capítulo, apresento           

brevemente algumas questões históricas Júri no Brasil e o seu formato atual            

baseado na legislação vigente. Em seguida, refaço um pouco da minha trajetória            

para mostrar as minhas primeiras reflexões sobre o Júri, e como cheguei ao Júri de               

Niterói. Também apresento o lugar, as pessoas e as principais relações que vi em              

minha pesquisa. Nos capítulos seguintes, descrevo e analiso o foco deste trabalho,            

os depoimentos das testemunhas. No segundo capítulo, apresento os depoimentos          

das testemunhas que classifico como “habituais” e no terceiro, os depoimentos das            

testemunhas que classifico como “não habituais”.  

O objetivo central é, através da descrição e da análise, evidenciar os valores             

morais a partir dos quais são ouvidos, tratados e interpretados esses depoimentos e,             

assim, entender as formas de construção de (distintas) verdades por parte dos            

agentes judiciais envolvidos nos processos julgados no Tribunal do Júri.  

Trabalhos desenvolvidos anteriormente (Cardoso de Oliveira, 1994; Eilbaum,        

2008; 2012; Eilbaum e Medeiros, 2015; Figueira, 2008, entre outros), têm percebido            

como diferentes agentes públicos que fazem parte de um processo judicial, como            

policiais, peritos, juízes, jurados, promotores, defensores, advogados, constroem        

suas versões dos fatos e, em definitiva, uma “verdade” sobre os mesmos, a partir da               

percepção que eles criam ou constroem sobre as provas. Dentre essas provas, os             

depoimentos de testemunhas, réus, vítimas, peritos, seja em audiências judiciais ou           

em instâncias policiais de inquirição, ganham centralidade nos processos judiciais          

pesquisados. 

11 



 

Esse interesse nasceu e foi se construindo quando, como explico no Capítulo            

1, comecei a fazer parte e participar do grupo de pesquisa coordenado por Lucía              

Eilbaum no âmbito do Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisa(NUFEP) e do            

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia - Instituto Nacional de Estudos            

Comparados em Administração de Conflitos (INCT-InEAC). Nesse momento,        

encontrava-se em formulação um projeto de pesquisa, posteriormente aprovado em          

2013, no âmbito do Edital Universal/CNPq, chamado “Entre a ‘verdade’ e a ‘mentira’:             

 a dimensão moral na administração policial e judicial de conflitos no estado do Rio              

de Janeiro”. O objetivo do projeto era dar continuidade à indagação sobre a             

dimensão moral na administração institucional de (Eilbaum, 2012; Mouzinho, 2007;          

Fernández y Patallo, 2011) e, particularmente, analisar a forma como são           

construídos e legitimados, ou não, distintos tipo de depoimentos – orais ou escritos-             

em diferentes instâncias da administração policial e judicial de conflitos. 

Partindo dessa questão, inspirada no projeto, busco entender como essa          

percepção é construída, ou, em outras palavras, a partir de quais valores morais são              

ouvidos e legitimados (ou não) os diferentes testemunhos. Acredito, como          

discutimos no projeto, que essa percepção e avaliação não consideram apenas o            

discurso do depoente, mas também e, sobretudo eventualmente, a gestualidade,          

corporalidade e o estado de ânimo da pessoa; sua posição no processo em questão,              

sua eventual posição em outros processos (ou seja, sua ficha criminal); sua            

condição e status social, político ou institucional; entre outros possíveis. Nesse           

trabalho, tentei identificar essas dimensões e entender como se dá a construção            

institucional desses depoimentos, a partir de diferentes estratégias de apresentação          

dos mesmos, por parte dos distintos agentes públicos chamados para construir e            

afirmar suas versões sobre certos fatos. Busquei dar conta desse processo           

baseando-me nas observações em uma instância específica que foi o Júri.  

Nesse sentido, seguindo a proposta do projeto, entendo que os processos           

judiciais que acompanhei podem ser analisados como campos de disputa, onde,           

pelo menos, duas partes concorrem na definição, legitimação e imposição de sua            

própria versão. Essa característica controversial dos processos judiciais adquire uma          

ênfase particular no Brasil onde, como tem notado Kant de Lima (2012), vige o              

princípio do contraditório, isto é, a oposição infinita de teses opostas até a decisão              
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final de um terceiro que impõe sua versão dos fatos (o juiz). Em outros termos, não                

há, ou não predomina, a busca do consenso entre as versões defendidas pelas             

partes, mas a contradição e oposição das mesmas. 

Por último, gostaria de destacar aqui que esse trabalho além da minha            

participação específica no grupo de pesquisa aqui mencionado e detalhado no           

Capítulo 1, é resultado dos anos de formação no Curso de Bacharelado em             

Antropologia da UFF, no qual ingressei em 2013. Nesse âmbito, tive acesso à             

discussões e autores que me apresentaram questões centrais da Antropologia e, em            

particular, ao método e perspectiva etnográfica, necessárias para a compreensão          

não apenas de fenômenos sociais específicos (no meu caso, as moralidades           

envolvidas nos processos de julgamento no Júri), mas também sobre diversas           

interações sociais desenvolvidas junto com aqueles que construímos e pensamos          

como “outros”. Nesse sentido, autores da Antropologia do Direito têm sido           

fundamentais na compreensão do meu tema (Kant de Lima; Eilbaum; Shirley; Davis;            

Cardoso de Oliveira; Simião; entre outros), mas outros autores também têm           

contribuído, ao longo da minha formação, para minha compreensão da Antropologia           

(Malinowski, Mauss, Geertz, Evans-Pritchard, Mead, entre outros). 
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CAPÍTULO 1 

 

O Tribunal do Júri 

 

Originalmente, o Tribunal do Júri tem origem inglesa (Garapon, 2008). Sua           

primeira forma teria surgido em 1066, após a conquista na ilha britânica pelos             

normandos. No Brasil, a primeira forma de Tribunal do Júri foi introduzida em 1822 e               

visava julgar os processos de liberdade de imprensa (Nuñez, 2012). Porém, no            

nosso país, a definição do funcionamento do Tribunal do Júri só foi feita em 1830,               

com o Código de Processo Criminal. Neste texto, dois conselhos de jurados foram             

criados. O primeiro competia a acusação e era composto por 23 jurados; o segundo              

era chamado “Júri de sentença” e era composto por 12 jurados. A esse Tribunal do               

Júri competia julgar crimes com pena maior de seis meses. 

Algum tempo depois, em 1890, através do Decreto n. 848 que organizou a             

Justiça Federal, foi criado o Júri Federal, este formado por 12 juízes. Com a              

proclamação da República e com a nova Constituição de 1891, pouca coisa foi             

alterada na formação do Júri. Uma mudança indireta foi o aumento dado à             

autonomia dos estados. Com isso surgiram diferentes regulamentações sobre o          

Tribunal do Júri. “Nesse período não é possível falar em um Tribunal do Júri, num               

modelo único, mas sim em vários júris pelo país” (Nuñez, 2012, p. 41). 

Já na Constituição de 1937, o Tribunal do Júri não é mencionado, o que gerou               

polêmica entre os juristas da época. Em resposta, foi publicado o Decreto Lei n. 167               

no ano de 1938, que definiu como funcionaria o Tribunal do Júri em todo o território                

nacional. Nesse texto, aparecem referências à incomunicabilidade, ao sigilo das          

votações e à exigência da sala secreta. Há também a redução do número de jurados               

para sete. Todos esses, traços do modelo atual. 

Outra mudança ocorreu com o Código de Processo Penal da República, em            

1941. Nele há a alteração dos crimes que podem ser julgados pelo Tribunal do Júri,               

ficando restrito assim a crimes de homicídio doloso, suicídio e infanticídio, sendo            

retirado o crime de latrocínio. Vale mencionar que durante a ditadura militar, com a              
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Constituição Federal de 1967, o Tribunal do Júri foi mantido, mas nada foi             

mencionado no texto em relação ao sigilo das votações e ao número de membros. 

 

Atualmente  

 

O Tribunal do Júri é juridicamente considerado como um tipo de procedimento            

especial por alguns motivos. O primeiro deles é relativo a sua competência, por ser              

restrito aos crimes dolosos contra a vida: 1) homicídio doloso; 2) induzimento,            

instigação ou auxílio a suicídio; 3) infanticídio; 4) aborto provocado pela gestante ou             

com seu consentimento, e ainda aborto provocado por terceiro. O segundo motivo            

está relacionado à chamada “soberania dos veredictos” (Nuñez, 2012). As decisões           

decretadas no Júri são resultado das votações entre os jurados, e não decisão de              

um “juiz togado” . Contudo, a elas não cabe recurso em instâncias superiores em             1

relação a seu mérito.  

A maior parte dos casos que chega a julgamento trata de crimes consumados             

de homicídio ou de crimes tentados. A tentativa de homicídio é classificada quando a              

morte não ocorre por “(...) circunstâncias alheias à vontade do agente.” (artigo 14,             

inciso II, do Código Penal). Nesses casos uma parte da pena pode ser reduzida.              

Porém, quando há “consumação da morte”, a pena pode ser aumentada através das             

chamadas “qualificadoras”, que são agravantes previstos em lei. As qualificadoras          

versam sobre os motivos do crime, como ele ocorreu e sua finalidade. Inicialmente             

elas eram cinco:  

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; 

II - por motivo fútil; 

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; 

1 A expressão é utilizada para fazer referência ao funcionário público concursado, escolhido             
através dos devidos procedimentos legais, para exercer a função de juiz (também conhecido como              
“magistrado de direito”). No Tribunal do Júri ela pode ser usada para contrapor a expressão “juízes                
leigos”, que é como podem ser chamados os jurados.  
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V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de             

outro crime. 

  

Em 2015, duas novas qualificadoras foram adicionadas. A primeira delas fala           

sobre os chamados crimes de “feminicídio” , que são classificados assim quando           2

ocorrem contra uma mulher “por razões de seu sexo feminino”. A segunda            

qualificadora adicionada fala sobre os crimes cometidos contra agentes de          

Segurança Pública no exercício de sua função ou em decorrência da mesma. Ela             

também aborda mortes de parentes desses agentes em até terceiro grau que            

tenham sido motivadas pela profissão.  

O Tribunal do Júri também tem uma “composição” diferente em relação aos            

demais tribunais. Ele é composto por um “conselho de sentença” formado por sete             

jurados sorteados para aquele julgamento, um representante da magistratura, um          

representante do Ministério Público (MP) e um defensor. A representação da           

magistratura fica a cargo de um juiz de primeira instância, que recebe o nome de               

“juiz presidente”. Cabe a ele conduzir os julgamentos, mediar as relações entre as             

partes e elaborar as sentenças de acordo com as decisões dos jurados. O Ministério              

Público é representado por um promotor de justiça, que é o responsável pela             

acusação. No Brasil, a denúncia dos homicídios é um dever do estado (Kant de              

Lima, 1995). Cabe ao Ministério Público receber o inquérito elaborado pela Polícia            

Civil e apresentar a denúncia ao Tribunal do Júri. A defesa pode ser composta por               

um defensor público ou por um advogado particular, e cabe a eles fazer a              

representação do réu e de seus interesses.  

Em relação às questões processuais, os casos de Júri são divididos em dois             

tipos de audiência e, por isso, é conhecido por ter duas fases, sendo chamado de               

“bifásico”. A primeira fase é a “audiência de instrução e julgamento”. Nela são             

apresentadas as primeiras provas e ouvidas, pelas partes e pelo juiz, as            

testemunhas arroladas até então. Ao final dela, o promotor pede a “pronúncia ”,            3

2 Há trabalhos que tratam dos casos de feminicídio no Tribunal do Júri no Brasil. Ver Oliveira,                 
2016; e Oliveira e Zamboni, 2015.  
 
3 Segundo a legislação atual o acusado deve ser pronunciado se o juiz se convencer “(...) da                 
materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”(BRASIL,              
2008) Já a impronûncia deve ocorrer quando o juiz não estiver convencido desses indícios, porém a                
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“impronúncia” ou “absolvição sumária” do réu, e o juiz presidente decide se acata ou              

não o pedido.  

Se o réu for “pronunciado” o caso passa para a segunda fase, “judicium             

causae” ou “juízo da causa”, que é o julgamento da denúncia aceita na fase anterior.               

No dia do julgamento, os 7 jurados que formarão o “conselho de sentença” são              

sorteados do corpo de 25 jurados . Para que o sorteio ocorra é necessário que pelo               4

menos 15 jurados da lista definida para aquele período estejam presentes. A            

acusação e a defesa podem recusar 3 jurados cada, sem elencar motivos. O juiz              

presidente pode dispensar algum dos jurados caso haja algum impedimento legal .           5

Com o conselho de sentença formado por 7 jurados sem impedimentos legais, eles             

fazem o juramento e o julgamento é iniciado. A vítima é a primeira a ser ouvida, se                 6

for o caso de um homicídio tentado. Em seguida são ouvidas as testemunhas de              

acusação e testemunhas de defesa, nessa ordem. Acusação e defesa podem           

formular perguntas para as testemunhas, e os jurados também, se assim quiserem.            

ela cabe recurso e há a possibilidade de apresentação de uma nova denúncia. Em relação à                
absolvição sumária, “(...) O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: I –              
provada a inexistência do fato; II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato; III – o fato não                     
constituir infração penal; IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do               
crime”(BRASIL, 2008). Para mais informações consultar a Seção II da Lei Federal 11.689 de 9 de                
junho de 2008.  
4 O artigo 425 da Lei Federal 11.689 de 9 de junho de 2008 estabelece em seu segundo                 
inciso: “O juiz presidente requisitará às autoridades locais, associações de classe e de bairro,              
entidades associativas e culturais, instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos,           
repartições públicas e outros núcleos comunitários a indicação de pessoas que reúnam as condições              
para exercer a função de jurado.” O artigo 436 da mesma legislação estabelece: “O serviço do júri é                  
obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória             
idoneidade.” Enquanto que o artigo 437 estabelece a isenção do serviço do júri às seguintes               
pessoas: I – o Presidente da República e os Ministros de Estado; II – os Governadores e seus                  
respectivos Secretários; III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e             
das Câmaras Distrital e Municipais; IV – os Prefeitos Municipais; V – os Magistrados e membros do                 
Ministério Público e da Defensoria Pública; VI – os servidores do Poder Judiciário, do Ministério               
Público e da Defensoria Pública; VII – as autoridades e os servidores da polícia e da segurança                 
pública; VIII – os militares em serviço ativo; IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que                  
requeiram sua dispensa; X – aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.” 
5 De acordo com o Art. 448 da Lei Federal 11.689: “São impedidos de servir no mesmo                 
Conselho: I – marido e mulher; II – ascendente e descendente; III – sogro e genro ou nora; IV –                    
irmãos e cunhados, durante o cunhadio; V – tio e sobrinho; VI – padrasto, madrasta ou                
enteado.”(BRASIL, 2008) O Art. 449 da mesma lei também diz que: “Não poderá servir o jurado que: I                  
– tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa            
determinante do julgamento posterior; II – no caso do concurso de pessoas, houver integrado o               
Conselho de Sentença que julgou o outro acusado; III – tiver manifestado prévia disposição para               
condenar ou absolver o acusado.”(BRASIL, 2008)  
6 O juiz diz para os jurados: - “Senhores jurados, em nome da lei, concito-vos a examinar com                  
imparcialidade esta causa e a proferir a vossa decisão, de acordo com a vossa consciência e os                 
ditames da justiça.” Os jurados são chamados pelo nome, e respondem um a um: - “Assim prometo.” 
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As perguntas dos jurados devem ser feitas através do juiz, que também pode             

perguntar se achar que há necessidade de esclarecer alguma coisa para os jurados.             

Se o réu quiser falar , ele é o último a ser ouvido.  7

Depois dos depoimentos, o debate entre as partes é iniciado. Acusação e            

defesa têm 1 hora e meia cada para fazer suas alegações, e se quiserem, voltam em                

réplica e tréplica. Com o término dos debates, os jurados, o juiz e as partes se                

retiram para a sala secreta, onde ocorrem as votações. Os jurados devem votar os              

quesitos elaborados pelo juiz. Os quesitos versam sobre “a materialidade do fato”, “a             

autoria”, “absolvição” ou não do réu e das qualificadoras (quando há). Os jurados             

recebem cédulas com “SIM” ou “NÃO”, e depositam o seu voto em uma urna e o                

descarte em outra. O resultado é contado ao final de cada quesito. As votações são               

sigilosas por decreto constitucional, e desde 2008 elas ocorrem por maioria. Isso            

significa que ao chegar à maioria de quatro votos a contagem é encerrada. Essa              

medida teria sido adotada para “maior segurança dos jurados ”. Após a votação o             8

juiz presidente elabora a sentença e ela é lida para todos os presentes, encerrando              

assim o julgamento.  

 

Primeiras reflexões  

 

No início do ano de 2014, associei-me ao grupo de pesquisa coordenado pela             

professora Lucía Eilbaum no âmbito do INCT-InEAC, na UFF, e comecei a participar             

de suas atividades. Neste período, comecei a ter contato com os trabalhos            9

desenvolvidos pelos integrantes do grupo, que tratavam de diversos temas          

7 A “prerrogativa do silêncio” foi estabelecida na Constituição Federal brasileira de 1988 e está               
entre os direitos fundamentais. O inciso LXIII do art. 5 estabelece: “o preso será informado de seus                 
direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de                
advogado;”. Há ainda menção ao direito de ficar em silência no Art. 186 do Código de Processo                 
penal, alterado em 2003, pela lei 10.792: "Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado                
do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do                 
seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. Parágrafo               
único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da               
defesa." 
8 Essa frase foi dita por um dos promotores em um julgamento no Júri de Niterói ao explicar o                  
sistema de votação para os jurados.  
9 Ver Eilbaum, 2012; Eilbaum e Medeiros, 2015; Kant de Lima,1995; Medeiros, 2012; Nuñez,              
2012; Patallo, 2017; Mouzinho, 2007; Souza da Silva, 2012;  
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perpassados pelas análises relativas aos conflitos, moralidades e direitos. Um dos           

temas abordados era o Tribunal do Júri, algo que já despertava o meu interesse.  

O meu primeiro contato com o Júri havia acontecido há algum tempo. No             

início dos anos 2000, a minha mãe foi selecionada para ser jurada na minha cidade               

natal, Silva Jardim, no interior do Estado do Rio de Janeiro. Em uma das reuniões do                

grupo, eu comentei sobre algumas especificidades dos julgamentos do Júri nesse           

contexto que chamavam a minha atenção. Recebi a sugestão de aprofundar o meu             

interesse com uma pesquisa de campo. Fiquei muito animada, e comecei a            

pesquisar mais informações sobre os julgamentos. Consegui acompanhar um         

julgamento, porém com o tempo ficou difícil manter uma pesquisa de campo regular             

por alguns fatores.  

O primeiro deles foi o tempo entre os julgamentos, que pode ser muito longo,              

às vezes, espaçado por meses. O segundo foi a minha proximidade com algumas             

pessoas envolvidas. Em um primeiro momento eu pensei que conhecer os jurados e             

alguns funcionários do fórum me ajudaria na pesquisa e me daria um acesso, de              

certa forma, privilegiado. Porém, com o desenrolar do tempo, eu percebi que o             

contrário aconteceu. As pessoas tratavam a minha tentativa de campo como algo            

pouco sério, como um “trabalho de escola”. Talvez por me considerarem muito nova,             

ou algo assim.  

O curioso é que essas relações de proximidade eram uma das coisas que             

mais me atraía na pesquisa. Silva Jardim tem população considerada pequena,           

cerca de 20 mil habitantes. Há na cidade uma ideia de que “todo mundo se               

conhece”, que pode ser muito interessante quando analisada pela ótica do Tribunal            

do Júri. Lembro-me de casos que a minha mãe me contava que eram             

particularmente “difíceis” para ela, por conhecer as famílias, tanto da vítima como do             

acusado. Nesses casos, independente do resultado, sempre havia um mal estar ou            

um certo constrangimento.  

Apesar da dificuldade de estabelecer um trabalho de campo etnográfico,          

consegui realizar algumas observações e pude refletir sobre elas no trabalho final da             

disciplina Antropologia Jurídica, ministrada pelo professor Roberto Kant de Lima e           

assessorada por Izabel Saenger Nuñez no segundo semestre de 2014, oferecida           

pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFF. Com o auxílio da            
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bibliografia da disciplina , comecei pensar algumas questões históricas sobre o júri           10

enquanto instituição jurídica, e também nas particularidades do Júri no Brasil,           

especialmente em Silva Jardim.  

Eu pude perceber que, diferentemente de outros lugares pesquisados         

anteriormente , em Silva Jardim os jurados ficavam à disposição do tribunal por um             11

período maior, às vezes de 6 meses a 1 ano. Os jurados eram escolhidos a partir de                 

listas de funcionários dos maiores estabelecimentos comerciais da cidade, e também           

de listas dos servidores públicos municipais e estaduais. Sendo assim, os jurados            

representavam uma parte específica da sociedade. Além disso, essa informação era           

curiosa porque, na cidade, existe uma certa divisão da população entre dois            

estabelecimentos comerciais que pertencem a duas figuras políticas importantes na          

cidade. O supermercado “A” pertence ao atual prefeito da cidade, e o supermercado             

“B” pertence ao ex-prefeito. Em um Júri que assisti todos os funcionários eram             

funcionários do supermercado “B”.  

A liberação de um jurado de um certo julgamento também me parecia uma             

questão, pois partindo da ideia de que “todo mundo se conhece” parecia inviável             

para o juiz liberar todas as pessoas que alegassem alguma ligação com uma das              

partes. O que ouvi foi que a política adotada era a de conceder liberação a jurados                

que tinham algum grau de parentesco próximo com as partes.  

Essas relações sociais descritas resultavam atraentes para a pesquisa,         

pensando inclusive em termos antropológicos sobre as relações de proximidade e           

como elas são construídas e administradas pelas burocracias estatais. No entanto, o            

fato de residir em Niterói por causa dos estudos e o espaçamento no tempo entre               

um Júri e outro fizeram com que eu reorientasse o rumo da pesquisa para outro               

local.  

 

A chegada  

 

10 Ver Bisharat, 2015; Foucault, 1999; Geertz, 1998; Kant de Lima, 1997; Garapon, 2008;              
Malinowski, 2003; Mauss, 1974; Nader, 1978; entre outros.  
11 Para mais trabalhos sobre o Tribunal do Júri no Brasil ver Figueira, 2008; Rinaldi, 1999;                
Rodrigues, 2016; Schritzmeyer, 2013; Nuñez, 2015. 
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No dia 26 de outubro de 2016 fui pela primeira ao Fórum de Justiça da               

Comarca de Niterói. Nesse período eu atuava como monitora da disciplina           

Etnografia da Burocracia, oferecida pelo Departamento de Antropologia e ministrada          

pela professora Lucía Eilbaum. A ida ao fórum foi um pequeno exercício etnográfico             

proposto aos alunos que acompanhavam a disciplina, e tinha como objetivo           

familiarizá-los com a observação de algumas questões vinculadas ao funcionamento          

de uma “burocracia”. A proposta previa que os alunos escolhessem observar e/ou            

interagir com aquilo que incitasse seu interesse ou que se apresentasse para eles             

como possível naquele espaço.  

O prédio do fórum está localizado no centro de Niterói, na esquina de uma              

larga avenida da cidade. Ele tem cerca de treze andares, onde funcionam as varas              

de justiça, os juizados especiais, as salas da Defensoria Pública e ainda salas do              

projeto “Expressinho”, há também mais dois andares subterrâneos onde ficam a           

carceragem com o parlatório e o estacionamento dos funcionários. Na entrada do            

seu espaço há um jardim, com alguns bancos e construções artísticas. No saguão             

do primeiro andar, próximo à porta de entrada, há um detector de metais e um               

scanner, por onde devem ser colocadas bolsas, pastas, mochilas e quaisquer outros            

acessórios do tipo. Esses aparelhos costumam ser operados por dois funcionários           

uniformizados com ternos. Em todos os andares do prédio há um quadro com a              

composição dos andares, e ele costuma ficar localizado logo na saída dos seis             

elevadores. Os elevadores costumam ser operados por ascensorista até às 18           

horas, e há um elevador exclusivo para magistrados.  

No dia 26, eu cheguei ao fórum e conversei com alguns estudantes no jardim              

da entrada. Depois decidi ir junto com a professora Lucía Eilbaum ao andar do Júri,               12

para ver o que havia lá naquele dia. O Tribunal do Júri de Niterói está inserido na                 

Terceira Vara Criminal, que funciona no 12º andar do fórum. A vara ocupa a maior               

parte desse andar, e nele há o cartório da vara, o escritório da defensoria, uma sala                

de audiência comum e ainda a sala plenária do Júri.  

Pegamos o elevador, descemos no 12º andar e fomos ao cartório para ver a              

pauta do dia que fica exposta no interior acessível ao público. A sala reservada para               

12 Lucía já havia feito já havia acompanhado os julgamentos do Tribunal do Júri de Niterói que                 
ocorriam ali, em especial os julgamentos dos acusados de matar a juíza Patrícia Acioli. Para mais                
informações ver Eilbaum e Medeiros, 2015; e Eilbaum e Medeiros, 2017. 
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atendimento ao público era pequena, composta por um quadro de cortiça com            

papéis fixados, entre eles a pauta, um balcão e uma porta com o aviso de “entrada                

apenas para pessoas autorizadas”. Do outro lado do balcão tinha um pequeno            

espaço e depois uma divisória com uma janela de vidro, de onde era possível ver a                

sala de trabalho dos funcionários. Essa sala era bem grande, com diversas mesas,             

computadores, estantes com pastas de processos. Nós olhamos a pauta de           

audiências do dia do quadro e perguntamos a uma moça, que depois descobri ser              

uma estagiária, se nós poderíamos assistir e ela respondeu que sim. Saímos da sala              

e fomos em direção ao final do corredor, onde estava localizada a sala plenária do               

Júri. Um policial militar estava na porta da sala e nos abordou. Nós falamos que               

estávamos interessadas em assistir os trabalhos daquele dia, e ele nos perguntou de             

onde nós eramos, respondemos que da UFF, ele perguntou de qual curso e nós              

dissemos que de Antropologia. Ele disse que nós poderíamos entrar e que outros             

estudantes de Antropologia já estavam lá dentro, ele pediu que colocássemos os            

nossos celulares no modo no silencioso, dizendo que eles não poderiam tocar.            

Entramos na sala, nos sentamos e começamos a acompanhar o que estava            

acontecendo. Alguns estudantes da disciplina já estavam lá, e ao longo do tempo             

outros foram chegando.  

Dentro da sala plenária, a parte destinada ao público era composta por dois             

grupos de fileiras de cadeiras divididas por um corredor no meio. Havia um cercado              

de madeira que dividia essa parte daquela destinada aos “atores do processo”. Ao             

centro estava a mesa da juíza e a sua cadeira, as duas em um posição mais elevada                 

em relação aos demais. Acima da cadeira havia um crucifixo. À esquerda da mesa              

da juíza, em relação à perspectiva do público, estava a mesa reservada ao Ministério              

Público com três cadeiras. À direita, a mesa reservada para a escrivã e assistente da               

juíza com duas cadeiras. À esquerda nas extremidades, estava a mesa destinada a             

defesa com quatros cadeiras, e na sua frente o banco dos réus. À direita nas               

extremidades estavam duas fileiras de mesas com cadeiras destinadas aos jurados.           

A primeira fileira tinha três lugares e a segunda quatro. Ao lado da mesa dos               

jurados, mais para o fundo da sala, estava uma mesa com duas cadeiras destinadas              
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aos oficiais de justiça. Havia ainda nesse espaço fileiras de cadeiras juntas em             13

cantos da sala, e encostadas na divisória de madeiras.  

Duas coisas chamaram a minha atenção nesse primeiro momento de          

observação do espaço. A primeira delas foi o tamanho da sala, que era pelo menos               

três vezes maior que a sala plenária onde ocorrem os Júris em Silva Jardim. A               

segunda foi a diferença da disposição dos lugares, pois em Silva Jardim a mesa              

reservada ao Ministério Público ficava ao lado das mesas dos jurados. O que eu              

acredito que facilitava que o promotor ficasse conversando com os jurados durante            

os intervalos da sessão. Lembrei de pensar que isso poderia ajudar a aproximar o              

promotor dos jurados, e ainda, lembrei de comentários da minha mãe. Segundo ela,             

o promotor de sua época de jurada, conversava muito com os jurados durantes os              

intervalos, contando de sua atuação, e ainda de sua vida pessoal, da família e dos               

filhos. Essas lembranças e contrastes me fizeram ressaltar a importância da ainda            

que breve experiência em Silva Jardim, me permitindo estranhar aspectos que           

teriam passado despercebidos e, ao mesmo tempo, repensar outros da observação           

anterior (Barth, 2000).  

Nas audiências do dia 26 estavam a juíza titular da vara, o promotor, o              

defensor público, a escrivã e secretária da juíza, a estagiária do gabinete da juíza e               

o policial militar da porta. Na plateia estavam alunos da nossa disciplina, e outros              

estudantes de Direito . Tratava-se de audiências de instrução e julgamento, por isso            14

não estavam presentes os jurados e vários casos eram trabalhados no mesmo dia e              

sequência. Assim, nós acompanhamos a tomada de depoimentos de cerca de três            

audiências. Uma tratava de um caso no qual o réu era um policial, a outra de duas                 

tentativas de homicídio relacionadas a um caso de “violência contra a mulher” e             

ainda um caso relacionado ao “tráfico de drogas”. Alguns dias depois nós discutimos             

em sala de aula com a turma sobre esse de exercício etnográfico e eu comecei a                

pensar no Tribunal do Júri em Niterói como um possível campo para esse trabalho              

de conclusão de curso.  

13 Depois vi que essas cadeiras eram usadas geralmente pelos policiais militares que             
acompanhavam os presos durante as audiências.  
14 Ao longo do meu trabalho de campo percebi que os estudantes de graduação em Direito                
eram a maior parte do público do Júri.  
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Em 11 de maio de 2017, tive a oportunidade de voltar com uma amiga ao               

Fórum de Niterói. Nós duas tinhamos interesse etnográfico lá. Primeiro fomos ao            

Juizado Especial sobre Violência Doméstica e Familiar, pois a minha amiga estava            

interessada em casos relacionados à “violência contra a mulher” e às questões “de             

gênero”. Logo depois subimos para o décimo segundo andar, e passamos no            

cartório para ver a pauta de audiência do Júri do dia. Vi que havia um julgamento                15

naquele dia e que aquele seria o único julgamento daquele mês em que a vítima era                

uma mulher. Achei que seria uma oportunidade que eu não poderia deixar passar e              

resolvi ficar, saí da sala e no corredor passei pela juíza que saía apressada do               

elevador dos magistrados e ia em direção ao cartório .  16

Comprei alguma coisa para comer rapidamente fora do Fórum e fui           

apressadamente para a sala do Júri. Para a minha sorte, o julgamento ainda não              

havia começado por problemas com a gravação e esperamos por cerca de mais             

meia hora. Nesse tempo, pude pesquisar um pouco mais sobre o caso e vi que os                17

fatos julgados naquele dia haviam ocorrido em 1995, e que o réu havia ficado              

foragido até 2010 quando foi preso. Ele era acusado de ter matado a sua então               

namorada a socos e de depois ter fugido de Niterói. Acompanhei o julgamento e              

pude perceber algumas questões que me levaram a querer continuar          

acompanhando os trabalhos naquele tribunal.  

A primeira delas foi o tratamento que a juíza dava ao réu, pois ela teve uma                

postura que eu percebi e classifiquei como “dura” durante o interrogatório. Ela cortou             

o réu diversas vezes durante a sua fala e perguntou o que ele havia feito depois de                 

“deixar a vítima vivinha da Silva em casa”. Ouvi na plateia uma conversa entre a               

família do acusado, de sua mãe com outra pessoa aparentada. A mãe disse que a               

juíza era dura assim por se tratar de um caso relacionado à “violência contra a               

mulher”. Segundo ela, a juíza havio sido casada com um policial que a teria agredido               

e que desde então ela era muito dura com casos assim. Para além da fonte e/ou                

15  Ver e tirar fotos da pauta acabou virando um hábito durante a pesquisa.  
16 É curioso que essa foi a única vez que encontrei com a juíza no corredor, nos meses                  
seguintes somente a vi na sala plenária.  
17 Outro hábito que criei ao longo do meu trabalho de campo. Eu pesquisava no Google o nome                  
dos envolvidos no processo, as vezes utilizando algumas palavras-chave como “Niterói” ou “tráfico”. A              
minha intenção era achar notícias que falassem sobre os casos, para assim tentar entender um               
pouco melhor o que estava sendo julgado. Isso foi útil principalmente nas audiências de instrução e                
julgamento, onde não havia leitura da denúncia antes da tomada de depoimentos.  
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veracidade, o comentário me chamou a atenção para a possibilidade de indagar e             

entender sobre como certo tipo de caso podia suscitar uma certa sensibilidade            

diferenciada em relação a outros, por parte dos agentes.  

Outro ponto que me chamou a atenção foi a vítima ser cunhada de um dos               

membros do corpo de jurados que depôs como testemunha. Durante o julgamento            

eu percebi que os jurados sorteados naquele dia interagiam com pessoas da            18

plateia que até aquele momento eu havia identificado como sendo membros da            

família da vítima. Depois de um tempo de pesquisa, percebi que na verdade eram              

outros jurados que mantinham uma relação de amizade com Mário , o cunhado da             19

vítima. Durante os meses seguintes pude entender um pouco melhor as relações            

que as pessoas tinham entre si e com aquele espaço, as descrevo a seguir.  

 

As pessoas  

 

Após o julgamento em maio, eu comecei a acompanhar as audiências do            

Tribunal de Júri de Niterói semanalmente. Em geral, os julgamentos ocorriam às            

terças e quintas, e as audiências preliminares às quartas. As atividades ocorriam no             

período da tarde, marcadas para às 13 horas. Eu tentava chegar um pouco antes e               

aguardava no corredor, ou na sala plenária. Às vezes era a primeira a chegar.              

Acompanhava a abertura da sala, a chegada dos jurados e das testemunhas e, por              

vezes, dava informações para as famílias, e até mesmo para as defesas.  

A primeira pessoa a “me receber” no Júri de Niterói, por assim dizer, foi o               

policial militar que estava na porta no dia do exercício etnográfico. Ele costumava             

acompanhar as sessões sentado em uma cadeira do lado da porta. Ele falava com              

as pessoas que entravam e dava algumas informações sobre o que podia ou não ser               

18 Em teoria os jurados não podem interagir entre si e com outras pessoas, mas nesse dia                 
alguns jurados trocaram sorrisos com as pessoas da plateia quando uma jurada pediu que a juíza                
fizesse uma pergunta que apontou para uma contradição do réu.  
19 Ao longo da pesquisa percebi que Mário era um “jurado profissional”(Kant de Lima, 1995),               
pois ele atuava como jurado há alguns anos naquele tribunal. Certa vez o vi explicando para um dos                  
jurados como era o processo de inscrição voluntária para ser jurado novamente dali a um ano.                
Percebi que ele tinha uma relação próxima com as pessoas dali, incluindo a juíza. Esse foi um dos                  
pontos usados, segundo o advogado do réu, para pedir a anulação do primeiro julgamento do caso                
que ocorreu em 2015. Ressalto que utilizo nomes fictícios ao longo do trabalho atual para preservar a                 
identidades das pessoas apresentadas.  
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feito e em qual lugar se sentar . Depois das 17 horas, ele trocava de plantão com                20

outros policiais. Com o passar do tempo eu fui sendo reconhecida por esses policiais              

e comecei a conversar com eles.  

No período da minha pesquisa eles se tornaram os meus interlocutores           

principais, talvez por terem um contato maior com o público. Depois de me ver              

anotando coisas em um caderninho por dias seguidos, um deles me perguntou se eu              

não passaria o relatório para uma folha de estágio para a juíza assinar, como os               

estudante de Direito faziam. Eu respondi que não e expliquei que era estudante de              

Antropologia, e que estava acompanhando o Tribunal do Júri para a minha            

monografia. Depois desse dia nós começamos a conversar mais, e ele até chegou a              

me apresentar para outros estudantes que acompanham as sessões dizendo que eu            

era “a antropóloga que está aqui todos os dias”.  

Esse policial geralmente tirava as minhas dúvidas sobre os lugares que eu            

não acessava no Júri, principalmente em relação aos acusados presos. Segundo           

ele, há no prédio do fórum um elevador específico para os presos que liga a               

carceragem subterrânea às salas de audiências dos andares. Ele me explicou que            

havia um transporte de presos que ia passando de presídio em presídio e trazendo              

os presos para as audiências. Dependendo de onde o preso estivesse, ele era             

transferido para um presídio mais próximo, para, no dia da audiência, ser trazido             

para o Fórum.  

Conversando com os policiais militares descobri que alguns deles cursavam          

Direito, e que pretendiam prestar concursos públicos. Os estudante de graduação           

em Direito tem que cumprir horas de estágio obrigatório em diferentes varas. Então             

como já mencionado, eles costumavam formar a maior parte do público que            

acompanha o trabalho do Júri. Por diversas vezes eu fui classificada como sendo um              

desses estudantes, talvez por questões como idade, aparência e vestimenta. Eles           

também foram meus interlocutores ao longo da pesquisa. Costumava conversar com           

alguns deles sobre o caso do dia, e ouvia opiniões sobre a atuação da juíza, dos                

promotores e dos defensores. Ao longo da minha pesquisa eu percebi que o Júri era               

20 Nos dias de julgamento os policiais pediam que o público sentasse apenas no primeiro grupo                
de cadeiras, para que a outra parte ficasse reservada para os jurados até o sorteio. Assim seria mais                  
fácil fazer a contagem dos jurados, segundo os oficiais de justiça. Passado o sorteio, os lugares                
ficavam liberados.  
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um “evento” para alguns deles, que usavam roupas específicas e mais formais            

nesses dias. Certa vez uma moça de uns 20 anos, pediu que eu tirasse fotos dela na                 

sala plenária. Eu fiquei um pouco receosa, pois havia placas dizendo que era             

proibido filmar ou tirar fotos, mas aceitei tirar por ter pouca gente na sala naquele               

momento. Ela me disse que era a primeira vez que ela via um Júri e que ia mandar                  

as fotos para a família. Em se tratando de estudantes de Direito é legítimo pensar               

que tal importância possa estar ligada ao lugar de certo prestígio ou hierarquia que o               

Júri ocupa no mundo jurídico.  

Alguns estudantes de Direito faziam estágio no cartório da Terceira Vara, eles            

circulavam o tempo todo pela sala plenária e pelo cartório, levando processos e             

outros documentos para a juíza. Conversei com alguns deles, e uma vez uma delas              

me contou sobre um “caso de repercussão” em Niterói que eu não conhecia e que               

seria julgado naquele dia.  

A secretária da juíza era uma figura de certa hierarquia no espaço do Júri em               

relação aos demais funcionários. Ela era responsável pela ata dos julgamentos,           

então também atuava como escrivã. Ela recebia as testemunhas e organizava os            

assuntos relacionados aos presos, e também passava as ordens da juíza para os             

oficiais de justiça e para os funcionários do cartório. Durante um intervalo de um              

julgamento certa vez, a vi conversando com o secretário do defensor público sobre a              

comida servida lá dentro, para os jurados e para os funcionários. Ela dizia que essa               

era uma responsabilidade dela, citando os lugares em que ela pedia as comidas e              

dizendo que se ele quisesse alguma coisa, era só falar com ela.  

Em uma semana em que a juíza estava “acumulando” outra vara , elas            21

tiveram uma grande discussão no meio de uma audiência. A secretária passou por             

mim no corredor reclamando e dizendo “eu não fico mais um minuto nesse lugar”.              

Logo depois eu vi uma conversa entre a juíza, a promotora e os estagiários do               

gabinete dizendo que a secretária não estava fazendo o seu trabalho direito há             

algum tempo, e que ela desacatou a juíza na frente das partes de uma audiência.               

Depois dessa discussão, um estagiário ficou atuando no lugar da secretária no resto             

21 O que significa que ela estava atuando em duas varas diferentes, na vara do Júri e também                  
na Segunda Vara Criminal de Niterói. Ela estava cobrindo as férias de um outro juiz, e durante esse                  
período as audiências da outra vara ocorriam na sala de audiências do andar do Júri, que passou a                  
ficar muito mais cheio.  
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da semana, e na semana seguinte um outro secretário foi contratado pela juíza. O              

episódio me fez pensar, por um lado, no papel de destaque que têm funcionários              

com uma certa hierarquia e que, de certa maneira, mobilizam e dão conta de              

aspectos do “fazer judicial” (Eilbaum, 2012) nem sempre tão visíveis, mas           

fundamentais para que as coisas aconteçam (como a comida dos jurados, por            

exemplo). Mas, por outro lado, também revelou as relações de confiança           

necessárias entre eles e os agentes de maior hierarquia, ou de máxima no caso da               

juíza, que são os que, em definitiva, acumulam, como diria Kant de Lima (2009), o               

poder e o saber para dominar aquele espaço.  

Os oficiais de justiça geralmente só estavam lá nos dias de julgamento. Eles             

eram responsáveis pelo jurados, e faziam as chamadas e a contagem antes do             

sorteio. Eles recolhiam os celulares dos jurados, por vezes serviam água ou café             

para eles. Também eram responsáveis por levar os jurados para lanchar ou para ir              

ao banheiro. Eles também levavam e buscavam as testemunhas das salas de            

espera. Ao longo do meu trabalho vi três oficiais trabalhando no Júri, dois homens e               

uma mulher.  

Os jurados do período da minha pesquisa foram convocados para atuar no            

Júri entre os meses de maio a agosto do ano de 2017. Uma das juradas me contou                 

que 100 jurados foram convocados, mas que um número muito menor havia            

comparecido. De fato, eu percebi que o número de jurados presentes antes do             

sorteio de algum julgamento não passava de 30. Essa mesma jurada me disse que              

ela havia sido chamada por uma lista pedida pelo tribunal para o curso de Direito de                

sua faculdade, mas que pouca gente quis se inscrever. Alguns outros jurados foram             

sorteados por listas do Tribunal Eleitoral Regional, e havia também os jurados que             

se inscreveram voluntariamente.  

Com o decorrer do tempo, fui vendo que os jurados criaram uma maior             

intimidade entre eles. Eles fizeram um “grupo de WhatsApp”, e estavam sempre            

marcando encontros. Uma das juradas tinha um restaurante e um grupo de jurados             

marcou de ir almoçar lá. Mário, já mencionado aqui anteriormente, chamou todos os             

jurados para o seu churrasco de aniversário, dizendo que “vai ter muita bebida” e              

enumerando quantas caixas de cerveja tinha comprado.  
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Havia também outros jurados que não foram convocados para aquele          

período, mas que se apresentavam para mim como “jurados do Tribunal”. Um deles             

era um senhor, que aparentava ter uns 70 anos, e que estava em todas as sessões                

de julgamento. Ele era tratado por todos os funcionários pelo primeiro nome, e por              

vezes entrava no espaço cercado da sala plenária para conversar com a juíza ou              

com a promotora. Às vezes o defensor saía de sua mesa durante o julgamento, e               

sentava com ele na plateia para conversar. Conversei com ele algumas vezes, e ele              

me disse muito animado que ano que vem seria jurado de novo, e que ele “amava                

isso aqui[o Tribunal do Júri]”. Era comum que ele ficasse conversando com os             

estudantes de Direito que acompanhavam os julgamentos. Nesses momentos de          

corredor ele costumava dar as suas opiniões sobre o caso. No corredor eu também              

conheci outro “jurado do Tribunal” com as mesmas características. Ele me disse que             

estava esperando o defensor público para conversar. Contou que precisava de           

conselhos em um processo, e que ano que vem também voltaria para o Júri.  

O promotor titular do Tribunal do Júri entrou de licença para dar aula um              22

pouco antes da minha chegada, e ao longo da minha pesquisa três promotores             

participaram dos casos. A primeira delas era uma mulher, que aparentava ter uns 35              

anos, e que estava com uma gravidez avançada. Ela atuou no julgamento de maio,              

que mencionei anteriormente, e chamou a minha atenção a forma como ela usou a              

sua gravidez para apresentar a sua tese acusatória. Ela passava a mão na barriga,              

contava sobre a sua filha que havia chutado durante todo o julgamento e como ela               

queria um mundo para a filha em que casos assim [de feminicídio] não ocorressem              

mais. Essa mobilização de elementos e sensibilidades pessoais para uma melhor,           

ou mais verossímil, argumentação nos casos me chamou a atenção para entender            

como certas moralidades são acionadas e construídas durante as audiências.  

O segundo promotor era um homem de também uns 35 anos que participou             

de dois julgamentos. Nos dois casos os acusados foram absolvidos e a postura do              

promotor foi criticada pelo público nos corredores. Ouvi mais de uma vez estudantes             

22 Ouvi no Júri que ele havia sido transferido por um ano para Instituto de Educação e Pesquisa                  
(IEP/MPRJ). Mas segundo reportagem da Revista Veja, ele foi afastado do Júri por receber diversas               
ameaças de morte. Disponível em:  
<https://veja.abril.com.br/brasil/mp-do-rio-retira-seguranca-de-promotor-ameacado/> Acessado em 27    
de dezembro de 2017.  
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dizerem que “ele [o promotor] abriu demais”, principalmente por não ter voltado em             

réplica. No dia seguinte a um dos julgamentos, eu peguei o elevador com a primeira               

promotora e com um policial, que contou para ela que a juíza “tinha ficado puta com                

o resultado do julgamento [a absolvição dos réus]” e que “ela [a juíza] queria que ele                

segurasse [conseguisse condenar] pelo menos um [dos réus]”. Tais comentários me           

fizeram pensar na representação e legitimação construída sobre o Ministério Público           

como um lugar de acusação e punição.  

A terceira promotora era uma mulher de uns 50 anos. Ela participou da maior              

parte dos casos observados e se apresentou como a substituta definitiva ao            

promotor que estava de licença. Ela disse em uma das suas falas, que havia              

estudado junto com a juíza para concursos e que ela estava “honrada” de             

reencontrá-la após quase 20 anos. Esse tipo de saudação e elogio era muito comum              

e quase que obrigatório no início das sessões. Nos casos em que atuou, essa              

promotora também fazia questão de marcar que ela era “uma promotora de justiça             

das vítimas”, e que ela estava lá para lembrar das vítimas, que formam a parte que                

“todos esquecem”.  

Já o defensor público titular da vara era um homem de uns 45 anos. Ele não                

costumava fazer perguntas às testemunhas durante as audiências e os julgamentos.           

O que me causou um certo estranhamento no começo, porém na hora da             

“sustentação oral”, ele era bem enfático nas suas falas e muito crítico em relação              

aos trabalhos dos policiais, como descrevo no capítulo 2. Em junho, ele entrou de              

férias e foi substituído por uma outra defensora pública que estava em começo de              

carreira. Ela teve uma passagem muito conturbada por esse Júri. De fato, teve uma              

grande discussão com a juíza em seu primeiro julgamento. A juíza chegou a dizer              

que enviaria uma reclamação para a Defensoria Pública, e que a forma como a              

defensora a tratava era “um descaso com o juízo, um ultraje”. Lembrei logo da              

discussão com a secretária e em certa ênfase que essa juíza colocava nas             

discussões com agentes e funcionários . 

Durante a minha pesquisa, também vi casos com a participação de           

advogados particulares. Alguns eram professores de cursos de graduação em          

Direito que pediam que seus alunos assistissem os casos, nesses dias a plateia             

ficava bem mais cheia. Nos intervalos, eles explicavam questões dos casos para os             
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alunos no corredor. Havia advogados “especializados em Júri”, que vestiam togas           

mais compridas e formais e que conheciam as pessoas do Júri, inclusive os jurados.              

Outros estavam lá pela primeira vez, e com eles a juíza era mais dura, criticando e                

interrompendo as falas mais vezes. 

Por sua parte, a juíza era uma mulher de uns 45 anos que estava como titular                

da Terceira Vara Criminal há pelo menos dois anos. Ela costumava ser enfática e              

enérgica. Não poupava palavras, reprimendas e expressões quando alguma coisa a           

desagradava ou sensibilizava. Um aspecto que me chamou a atenção e me levou a              

pensar sobre ele para esse trabalho foi o fato dela falar abertamente que fazia a               

dosimetria das penas levando em consideração o “envolvimento ou não com o            

tráfico”. Segundo ela, os “casos de tráfico” seriam os mais comuns do Júri, o que               

eles “viam todo dia”. Essa inclinação expressa publicamente suscitou meu interesse           

em atender e descrever como ela agia nos casos envolvendo esse “crime” em             

contraste com outros.  

Os acusados eram em sua grande maioria homens, vi apenas um caso em             

que uma das rés era uma mulher, porém ela estava foragida. Os acusados presos              

eram em sua maioria jovens negros acusados de “envolvimento com o tráfico de             

drogas”. Um aspecto no qual reparei durante as observações foi que os acusados             

demonstraram diferentes corporalidades durante as audiências. Alguns ficavam com         

a cabeça abaixada, outros olhavam para as testemunhas durante os depoimentos ou            

para o público. Vi casos em que o acusado preso conversava com a família que               

estava assistindo, e que os policiais militares chamaram a sua atenção e            

ameaçaram retirar a família da sala.  

As famílias acompanhavam alguns julgamentos, algumas vezes sem entender         

muito bem o que estava acontecendo. Em um caso, o réu foi absolvido e a família                

não entendeu isso quando a juíza leu a sentença. Ao final eles começaram a              

perguntar, “qual foi o resultado?” e algumas pessoas do público responderam “ele foi             

absolvido”. A família começou a se abraçar, a chorar e gritar dentro da sala plenária.               

A juíza pegou o microfone e disse que eles tinham que sair da sala, que aquele não                 

era “lugar pra isso”. Eles saíram fazendo festa pelo corredor, enquanto um policial foi              

a porta e disse: - “(...) não esqueçam que teve um cara que morreu do mesmo                

jeito!”. A situação me pareceu bem reveladora do que está em jogo nas audiências              
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do Júri, muitas vezes apresentado como uma disputa, embate, entre interesses e            

teses opostas. No caso, a situação descrita, evidencia essa oposição ou tensão de             

interesses não a partir dos papéis de acusação e defesa, mas das pessoas             

envolvidas. Ao mesmo tempo, revela a dificuldade do espaço do Judiciário de se             

construir como um âmbito legítimo de expressão pública de sentimentos.  

Acima eu optei por fazer uma breve descrição sobre as principais pessoas e             

relações do Tribunal do Júri de Niterói, segundo minha percepção e observação.            

Nos próximos capítulos, decidi focar o trabalho nas testemunhas e na construção de             

seus depoimentos. A seguir descrevo e aponto as principais questões relacionadas a            

isso.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 



 

 

 
CAPÍTULO 2 

 

 

Neste capítulo eu busco apresentar as testemunhas que classifico como          

“habituais” no Tribunal do Júri de Niterói. Classifico assim pessoas que, por suas             

profissões, em geral agentes de Segurança Pública, costumam depor com certa           

regularidade em audiências e julgamentos. Pretendo mostrar como os depoimentos          

dessas pessoas são construídos de diferentes formas, por elas próprias e pelas            

perguntas e interações estabelecidas com os “atores do processo”. A partir das            

descrições dos depoimentos, busco salientar as especificidades das falas e os           

significados atribuídos a elas.  

 

Os policiais civis 

  

No Tribunal do Júri em Niterói os policiais civis, em geral, são arrolados como              

testemunhas de acusação. Nos casos em que a vítima morreu, e em que não há               

“testemunhas de viso ”, eles costumam ser ouvidos primeiro. Ao longo do meu            23

trabalho de campo, percebi que uma dupla de policiais frequentemente depunha nos            

julgamentos. Eles eram Carlos e Carolina. O dois integravam a Divisão de            

Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), que é uma unidade            24

específica da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para a investigação de              

homicídios, criada em 2014. A sua criação estaria inserida em um projeto do             

governo do Estado do Rio de Janeiro para aumentar o número de investigações dos              

casos de “crimes intencionais contra a vida” (Medeiros, 2016) e, por isso, tinha             25

vinculação direta com os casos do Júri.  

 

23 Essa é uma categoria nativa utilizada para nomear as pessoas que presenciaram os fatos em               
julgamento.  
24 Para uma excelente etnografia do trabalho nas Divisões de Homicídios, em especial na             
DHNISG, ver Medeiros, 2016.  
25 Ao longo do meu trabalho descobri que os policiais ligados a essa unidade só trabalhavam               
em casos em que a vítima tivesse morrido, os casos de “homicídios tentados” ficavam a cargo da                 
delegacia da Polícia Civil responsável por aquela área da cidade.  
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“Ninguém quer falar” 

 

A primeira vez que vi Carlos e Carolina foi no julgamento de Antônio             

Leonardo, o segundo julgamento que acompanhei em Niterói. Carlos foi um dos            

primeiros a chegar na sala de audiência e ficou conversando com o policial militar              

que acompanhava aquela sessão. Ouvi o PM dizer que “hoje é o julgamento da              

dupla dinâmica”, em referência aos dois acusados. Eles ficaram conversando sobre           

os casos que haviam chegado à DH naquela semana, e Carlos chegou a dizer “pode               

matar onde quiser, menos aqui em Niterói; matou aqui a gente prende”. Ele parecia              

irritado com o julgamento daquele dia. Reclamou que haveria algum “esquema           

montado” e disse “o menor vai assumir tudo”. Percebi que ele tinha certa             

familiaridade com os outros funcionários (como a secretária da juíza e os oficiais de              

justiça), pois todos eles o chamavam pelo primeiro nome. Ele também não precisou             

deixar a identidade antes de ir para a sala das testemunhas, como costumavam             

fazer as outras testemunhas.  

Como disse, na hora dos depoimentos, Carlos foi a primeira testemunha a ser             

chamada. A juíza deu início a gravação e a palavra foi passada para o MP. O                26

promotor começou explicando o fato a ser julgado naquele júri. Disse que se             27

tratava do homicídio de Lucas “Band”, um jovem que “teria dívidas com o tráfico”. Os               

réus, Antônio e Leonardo, estavam sendo acusados de assassinar Lucas a mando            

do tráfico, para vingar essas dívidas. O promotor se referiu a Carlos como “policial” e               

pediu que ele contasse o que sabia.  

Carlos começou a contar que “o plantonista da DH passou as informações do             

homicídio”, explicando a chegada do caso à delegacia. O caso depois passou a ser              

“dele”, mencionando que ele começou a investigar a “realidade dos fatos”. A partir             

dessa investigação, ele teria descoberto que havia uma “quadrilha” no local, formada            

pelos réus e por outros “elementos” com os “vulgos” de “Bicudo” e “Gordo Sujo”. Ele               

26 Atualmente todos os depoimentos prestados em julgamentos e audiências do Tribunal do Júri             
de Niterói são gravados em arquivos de áudio e vídeo. Os arquivos ficam disponíveis para as partes                 
do site do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Vi gravações sendo exibidas na ausência de                  
testemunhas, e também para comparar falas feitas no dia do julgamento com as falas das audiências                
preliminares.  
27 O segundo promotor apresentado no primeiro capítulo deste trabalho.  
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comentou que a vítima e os réus tinham uma ligação prévia e que, em 2011, teriam                

realizado um assalto que foi investigado pela 6ª DP da Cidade Nova. Em seguida,              

ele disse que para a investigação do processo atual ele teve que fazer “trabalho de               

campo” na comunidade, já que “não tem como tomar depoimento de testemunha na             

delegacia”. Ele disse que conversou com a mãe da vítima, e que ela contou que o                

Lucas já estava envolvido há tempos com o tráfico e que “elementos” (em referência              

aos traficantes) já haviam ido na casa dela a procura do Lucas. Acrescentou que a               

ex-mulher dele o teria largado por causa disso e que também teria uma filha.  

O policial continuou relatando que as informações são de “colaboradores          

anônimos”, já que “ninguém quer falar”. “Uma testemunha ouviu vários disparos” e            

disse que “um [disparo] atingiu a vítima pelas costas”. O promotor perguntou sobre             

as outras partes da investigação. Carlos respondeu que eles [fazendo referência à            

outra policial, Carolina] também realizaram “coleta de fonte aberta” nas redes           

sociais. Segundo ele, no Facebook “os acusados apareciam em momentos de           

crime”. Ele seguiu narrando esses momentos e fazendo referências a partes           

anexadas ao processo. O promotor então pediu que o processo fosse levado até a              

mesa. Carlos folheou as páginas enquanto apontava imagens e dizia “aqui, pistolas,            

a quadrilha reunida”, “tudo tirado do facebook”, “aqui o Leonardo ostentando           

dinheiro”, “3 coelhinhos com fuzil na época da páscoa”, “foto de folha de maconha”,              

mostrando, assim, o que seriam os “momentos de crime” que ele havia falado. 

Logo depois ele falou do “Gordo Sujo” e do perfil dele no Facebook. Disse que               

ele não morava no morro, mas que “esse tipo de crime não ocorre sem a ordem do                 

chefe, e que se ocorre sem [a ordem] a polícia é atraída e quem faz paga junto com                  

a vítima”. O promotor então perguntou mais sobre “homicídios entre integrantes do            

crime” e Carlos afirmou de forma categórica: “Dr, só ocorre com a ordem do chefe!”.               

O promotor agradeceu o depoimento e disse que estava satisfeito.  

A juíza passou a palavra para a Defesa, que nesse caso estava dividida: o              

defensor público Júlio (o titular da vara) para Leonardo e Márcia , uma advogada             28

particular, para Antônio. Márcia começou perguntando sobre as imagens do          

Facebook na folha 57 do processo. Ela quis saber “o que levou [o policial] a concluir                

28 Eu conheci Márcia enquanto aguardava no corredor. Ela parecia não conhecer o andar da 
vara do Júri, e me perguntou sobre o cartório e sobre o escritório da defensoria pública.  
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que eles eram amigos?”. O policial respondeu com uma certa impaciência dizendo            

que recebeu informações, mas, antes dele concluir a resposta, a advogada           

perguntou dos “colaboradores anônimos” e “por qual motivo eles não estão           

identificados com testemunhas”. Nesse momento a juíza interferiu dizendo: “Dra, a           

senhora pergunta e aguarda a resposta da testemunha, não dá pra ficar            

interrompendo a testemunha toda hora!”. Em seguida ela pediu que o policial            

continuasse a responder, e Carlos disse:  

- “Dra, eu recebi essa informação de um pescador, que é morador da            

comunidade há muito tempo, uma pessoa de bem, que estava voltando           

do trabalho às 3 ou 4 da manhã, ouviu os tiros e viu os elementos se                

evadindo do local.”  

 

Com essa resposta houve um certo desacordo entre a advogada e o policial,             

principalmente por esse “pescador” não constar como testemunha, o que impedia           

que ele confirmasse esse depoimento em juízo. Depois, a conversa concentrou-se           

em quem seria o “Bicudo”. Carlos respondeu que seria o Patrício, e disse que “todas               

as informações de testemunhas são checadas”. A advogada disse que ainda não            

tinha conseguido entender e falou sobre “Gordo Sujo não ser o Gordinho”. A juíza              

interferiu novamente: “Dra, a senhora se abstenha de comentários, pergunte à           

testemunha”. Márcia agradeceu e terminou dizendo que não conseguiu “as          

respostas que queria”, enquanto a juíza ficou visivelmente irritada, olhando de forma            

dura para a advogada e reclamando com a sua secretária. O defensor não fez              

perguntas e o depoimento foi encerrado.  

A próxima testemunha chamada foi Carolina, a colega de Carlos. A juíza             

iniciou a gravação e a palavra foi passada para o MP. O promotor começou              

perguntando da participação de Carolina na investigação, ao que ela respondeu que            

participou junto com o Carlos. Ela disse que foi três vezes à comunidade, em salão e                

lanchonete, mas que “foi arrumada, de óculos etc” para não ser reconhecida como             

policial. Mencionou que “pode sentir o medo do tráfico entre as pessoas”. Carolina             

afirmou que foi “o conhecido do Carlos que passou a informação” e que “o Carlos               

conhece todo mundo”. Segunda ela, essa testemunha viu a arma, “viu antes e             

depois dos tiros”. Porém Carolina continuou dizendo que não há como trazer as             
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testemunhas, destacando “que a testemunha de hoje é a vítima de amanhã”, e que              

já soube de duas mortes de testemunhas da DHNISG em casos em que “o              

advogado tem acesso [ao nome] e leva para o tráfico”. Para ela, os inquéritos de               

tráfico são “difíceis” e “perigosos”. Ela faz “porque é policial, anda armada”, mas que              

nenhum “cidadão de bem” se envolve com isso.  

O promotor perguntou da hierarquia do tráfico e “se há como um crime             

acontecer sem a ordem do chefe”. A policial respondeu que há “hierarquia”, que é              

uma “organização criminosa mesmo” e que, no caso, o “chefe mandou matar”. Um             

pouco depois ela comentou novamente sobre as testemunhas, dizendo que havia           

pouco tempo uma menina tinha sido morta e “jogada do lado da DH”, que “foi uma                

afronta”, mas que “disso as defesas não perguntam”.  

Depois dos depoimentos dos policiais, seguiram os depoimentos da família de           

Lucas e em sequência as testemunhas da defesa de Antônio. Retomarei esses            

depoimentos no próximo capítulo. Posteriormente, no momento dos debates, as          

falas das defesas sobre os policiais chamaram a minha atenção. Ao fazer sua             

sustentação oral para os jurados, Márcia disse que os policiais tinham confundido            

uma pessoa durante o processo e que ela havia tentado mostrar isso ao perguntar              

para Carlos sobre quem seria o “Gordo Sujo” e quem seria o “Gordinho”. Segundo              

ela, elas confundiram duas pessoas que se chamavam Gabriel e que tinham “vulgos”             

relacionados à palavra “gordo”.  

O defensor público também fez críticas aos policiais durante a sua fala. Ele             

disse de forma enfática que não era a primeira vez que “eles [os policiais] erravam               

na acusação”, “quem fez o último júri comigo sabe”, em direção aos jurados que              

eventualmente tivessem coincidido entre um julgamento e outro. Segundo ele,          

Carolina e Carlos haviam feito “alguém ficar preso por meses por uma confusão de              

nomes”. Ele seguiu dizendo que “não adianta o policial chegar aqui e tentar matar              

essa bola no peito”, “a palavra do policial tem que valer, mas com as provas”.  

Ao final do julgamento fiquei refletindo sobre algumas questões que          

chamaram a minha atenção sobre o caso e principalmente em relação aos            

depoimentos dos policiais. A construção da investigação e da denúncia foi a primeira             

delas, pois, segundo as falas, elas estavam muito baseadas no trabalho dos policiais             

com “colaboradores anônimos”. Ao longo dos depoimentos, eles ressaltaram         
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diversas vezes a dificuldade de fazer com que as pessoas prestassem depoimento            

formalmente, salientando, em particular, o perigo dos “casos de tráfico”. O que ajuda             

a evidenciar as representações construídas sobre os seus trabalhos nesses casos e            

sobre o “tráfico de drogas”. Essa representação também levava, de alguma forma, a             

diferenciar pessoas que estariam envolvidas com o “tráfico” e “cidadãos de bem” ou             

“pessoas de bem” que, embora pudessem ter “medo do tráfico”, teriam credibilidade            

na hora de depor, mesmo que informalmente.  

Outro ponto foi a diferença entre a forma com que os policiais fizeram seus              

depoimentos, em relação aos depoimentos das outras testemunhas que mostrarei          

no capítulo seguinte. A forma como Carlos e Carolina falavam e se portavam levava              

a crer que eles já estavam acostumados a prestar depoimentos do tipo. As respostas              

que eles davam eram mais longas e levavam aos pontos que eles mesmos queriam              

ressaltar, ou que estavam implícitos nas perguntas da acusação. 

Um terceiro ponto de interesse foi o possível conflito entre eles e as defesas,              

demonstrado pelas duras críticas feitas ao trabalho de investigação dos dois. O que             

me permitiu ver uma disputa pela “narrativa verdadeira” e, principalmente, por como            

é construída e legitimada a credibilidade das testemunhas. No caso, parecia-me que            

aquilo que as defesas questionavam era a insuficiência da “fé pública” (Kant de             

Lima, 1995; Eilbaum, 2008) para dar valor de prova às falas e informações dos              

policiais, inclusive destacando um possível erro que eles teriam cometido.  

 

“Você soluciona um inquérito e morre outra pessoa” 

 

Cerca de duas semanas depois, eu acompanhava um dia de audiências de            

instrução, quando começou uma audiência que não estava na pauta. A primeira            

testemunha a depor foi Manuella, a mulher da vítima. Ao longo das perguntas eu fui               

tentando entender qual era o caso julgado. Tratava-se do homicídio de Caetano, um             

taxista morto na porta de sua casa. Durante o depoimento de Manuella, eu percebi              

que já havia uma tensão instalada, pois, segundo ela, o acusado preso não seria o               

autor do crime, mas um amigo da família. Essa situação despertou o meu interesse,              

que aumentou quando vi que a segunda testemunha a ser ouvida era o policial              

Carlos.  
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A juíza deu início a gravação e passou a palavra para o MP. A promotora               29

pediu que Carlos descrevesse sua participação no caso. Ele respondeu que           

acompanhou as investigações e começou a narrar os “fatos”. Segundo ele, “a vítima             

era uma pessoa muito querida na Vila Ipiranga”. Mas ele tinha um vizinho que seria               

traficante, Danilo, e que era procurado pela morte de um sargento da PM. Poucos              

dias antes da morte de Caetano, a polícia fez uma ação na casa de Danilo e ele foi                  

morto na troca de tiros. Segundo afirmou o policial, “foi feito um auto de resistência”.               

Caetano foi visto no telefone na varanda de casa nesse dia e “os vagabundos              

colocaram na cabeça que ele era x-9”.  

Carlos continuou dizendo que os acusados, Eduardo (amigo da família de           

Caetano) e Luis Claudio (envolvido com o tráfico que morreu), seriam os autores do              

crime, em conjunto com uma terceira pessoa que seria mandante, “todos os três             

traficantes da Vila Ipiranga”. A promotora perguntou como eles chegaram a essas            

informações, e o policial respondeu: “Dra, nós fomos em vários locais, ouvimos            

várias testemunhas, inclusive amigos do Caetano há 20 anos”. Mas que ninguém            

quer prestar um depoimento formal, já que “onde impera o tráfico, impera a lei do               

silêncio”. O policial continuou dizendo: 

- “Dra, as pessoas até vão na delegacia conversar com a gente, mas na             

hora que a gente pede pra passar pro papel elas desistem, por medo.             

É o que a gente diz lá na DH, a testemunha de hoje é a vítima de                 

amanhã.” 

 

 A frase que ouvira da Carolina no julgamento anterior se repetia nesse, como             

o fizera em vários outros. O que me levou a pensar nela com maior atenção, como                

mencionarei mais adiante.  

A promotora perguntou como ele sabia que Eduardo tinha “envolvimento” com           

o tráfico. Ele respondeu que “pessoas que moram na comunidade ouvem os            

comentários”, que ele “sabe” que Eduardo fazia parte do tráfico, mas que “não sabe              

a função”. A promotora perguntou sobre a esposa de Caetano, e Carlos respondeu             

“a esposa não deu nenhuma informação”. Por último, ela perguntou quanto tempo            

29 A primeira promotora apresentada no primeiro capítulo deste trabalho. 
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passou entre a morte de Danilo e de Caetano, Carlos disse que não se recordava               

mas que “foi bem perto”.  

A juíza passou a palavra para a defesa de Eduardo, que era representado por              

um advogado particular. O advogado perguntou sobre “o que levou a investigação a             

dizer que ele era do tráfico”. Carlos respondeu que foi o trabalho dele com              

“colaboradores anônimos”. Quando o advogado perguntou por esse trabalho, a          

situação gerou uma certa tensão. Ele também perguntou da questão do endereço do             

acusado e como eles o conseguiram. Carlos disse que eles tinham a informação de              

que a pessoa que matou Caetano morava em um endereço e, ao jogar no sistema               

da polícia, eles acharam o endereço de Eduardo. O advogado fez uma crítica a essa               

abordagem, pois, segundo ele, “Eduardo sempre morou em outro lugar”. Carlos           

respondeu com sarcasmo “ah de repente eu tirei essa informação do nada, né!” e              

continuou dizendo que ele tem “26 anos de polícia” e que há “10 anos é               

especializado em homicídios e testemunhas”. O advogado não fez mais perguntas e            

a juíza encerrou o depoimento e a gravação.  

A próxima testemunha foi Carolina. A juíza deu início a gravação e a palavra              

foi passada ao MP. A promotora perguntou o que Carolina sabia do caso, e ela disse                

que participou das investigações. Continuou dizendo que nesse caso acharam que           

Caetano era “x-9”. Ela disse que foi “feito um auto de resistência” contra um              

procurado pela morte de “um PM”. Caetano estava no telefone com a mãe, mas              

acharam que era com a polícia. “Por ele ser taxista, ele falava com todos, com a                

polícia e com o movimento”. A promotora perguntou sobre o autor do crime, e              

Carolina respondeu que “a gente acredita que ele conhecia, porque ele abriu o             

portão”. A promotora perguntou como eles chegaram ao réu, e a policial respondeu             

que foi através de um “setor de inteligência da polícia”, “pelo endereço dele”. Depois,              

eles ouviram os moradores que teriam confirmado que quem matou o Caetano “foi             

ele [Eduardo], com o ‘China’ e o ‘Ratinho’”. A promotora perguntou se Eduardo             

pertencia ao tráfico, e Carolina respondeu “Se ele pertence ao tráfico? Com certeza”.             

Ela disse que “os moradores não quiseram se manifestar”, e que “não teve             

testemunha de viso”, mas que “todo mundo sabe [quem é do tráfico] ali, em              

comunidade”. Continuou dizendo que é muito difícil alguém querer testemunhar, e           

que lá na DH eles já tiveram “quatro inquéritos de testemunhas que morreram”,             
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“você soluciona um inquérito, e morre outra pessoa”. Mas que “todas as informações             

tiveram o mesmo sentido”, reforçando a versão já apresentada.  

A palavra foi passada para a defesa. O advogado perguntou o que levou a              

polícia a Eduardo, e Carolina respondeu que foi o “setor de inteligência”. Eles tinham              

a informação de quem matou Caetano foi Eduardo, que tem os apelidos de Digão e               

Leleco e que seria “integrante do tráfico”. O advogado insistiu na pergunta, e a              

policial respondeu que essa foi “a informação que eles receberam”, do “interior da             

comunidade” e voltou a dizer que não houve “testemunha presencial”. A juíza pediu             

para Carolina esclarecer uma questão da motivação. Ela respondeu que “na missa            

de 7º dia do Danilo a mãe dele gritou pra todo mundo ouvir que ele foi vingado” e                  

que as mortes foram muito próximas, pois Danilo morreu dia 12 e Caetano dia 18.               

Para ela, tudo isso confirmava o motivo da morte. A juíza agradeceu e o depoimento               

foi encerrado.  

Acima eu apresentei outro caso investigado por Carlos e Carolina que           

considerei relevante para as minhas reflexões. Novamente os policiais apresentaram          

a sua “linha de investigação” (Medeiros, 2016) baseada nas informações de           

“colaboradores anônimos”, ou seja, no “ouvi dizer”. Percebi dos dois uma atitude que             

classifico como “defensiva” em relação às perguntas feitas. Ao ser questionado de            

forma mais enfática sobre seu trabalho, por exemplo, Carlos foi sarcástico ao            

responder “ah de repente eu tirei essa informação do nada, né!” e ainda escolheu              

frisar a sua trajetória profissional ao dizer quanto tempo tinha de carreira, e que seria               

“especializado em testemunhas”. Carolina ressaltou o quão perigoso é ser          

testemunha em “casos de tráfico”, contando o número de testemunhas da DH que já              

haviam morrido e, como ser testemunha nesses casos, era visto como um “risco” e              

algo a ser evitado.  

Assim como mostra Eilbaum (2012), ao falar do protagonismo do “bairro” nas            

investigações criminais do “conurbano bonaerense”, a “comunidade” (por vezes         

chamada de “favela”) também aparece como um ator nos casos descritos acima.            

Ela pode ser acionada para confirmar uma informação, como por exemplo, nas falas             

de “todo mundo sabe [quem é do tráfico] ali, em comunidade” e “pessoas que moram               

na comunidade ouvem os comentários”. Mas também pode ser acionada para dizer            

que “ninguém quer falar” e que “onde impera o tráfico, impera a lei do silêncio”.  
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“Eu não bato, não mato e não altero” 

 

Alguns meses depois eu voltei para o Tribunal do Júri de Niterói em outubro, e               

fiquei curiosa quando vi que conhecia o réu em julgamento naquele dia de um              

processo anterior. Ao ver a lista de testemunhas, percebi que havia um nome que              

também me era conhecido, era o policial civil Alberto. Ele já havia sido convocado              

como testemunha em dois outros julgamentos que eu havia acompanhado, porém           

não tinha ido por estar de licença. Em um dos casos, isso causou o adiamento do                

julgamento, pois a defesa não quis seguir com o julgamento sem ele. Todo esse              

contexto fez com que eu tivesse interesse em acompanhar a fala do policial.  

O julgamento em questão tratava de três tentativas de homicídios de três            

pessoas que erraram o caminho ao ir para uma festa e entraram na rua 42 em Itaipu,                 

onde os seus carros foram alvejados. O réu em julgamento era Otávio. Eu já havia               

acompanhado um julgamento dele por um caso similar. O processo também tinha            

outro acusado, Davi Coroa, que havia sido absolvido anteriormente por estar preso            

na época do crime. Segundo a denúncia lida pela juíza no início do julgamento, Davi               

Coroa seria “o chefe” e Otávio seria “seu frente”. Os dois teriam ordenado “alvejar”              

todos os carros que entrassem na rua sem cumprir a sua ordem de diminuir a               

velocidade, abrir os vidros, piscar o farol.  

Alberto foi a segunda testemunha a ser ouvida, depois de uma das vítimas             

que estava presente. A juíza deu início a gravação e a palavra foi passada para o                

MP. A promotora sorriu para ele e disse: -“Boa tarde, policial Alberto! Tudo bem              30

com o senhor? É um prazer tê-lo de volta aqui! O senhor estava de licença, não é?”.                 

Alberto respondeu que o prazer era dele e confirmou que ele estava de licença              

anteriormente. A promotora muito sorridente e paciente começou a explicar por que            

motivo ele estava prestando depoimento naquele dia, que aquele seria um caso em             

que o réu “Otávio” era acusado de ser um dos mandantes de um crime ocorrido na                

rua 42, em Itaipu, na qual as três pessoas teriam entrado por engano e foram               

recebidos com tiros. O policial então começou a descrever “os fatos de apurações”.             

Naquela rua já teriam ocorrido “inúmeras tentativas de homicídios”, que há lá “uma             

30 A terceira promotora apresentada no primeiro capítulo deste trabalho.  
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boca de fumo do Comando Vermelho (CV)”, “o dono da boca é o Davi Coroa”, que                

seria “sócio do réu”. 

A promotora então perguntou se Alberto conhecia Davi Coroa e o réu, e se o                

último seria conhecido como Otávio. O policial respondeu que reconhecia o réu            

como Otávio, e que também conhecia Davi Coroa, que foi ele que o prendeu.              

Continuou dizendo que quase prendeu Otávio há alguns anos, quando ele deu “15             

tiros” em um rapaz, em um campo de futebol. Ele estava lá, e tentou impedir a ação,                 

chamou a polícia, mas que não deu tempo. “Aquele caso lá do campo de futebol”,               

fazendo referência a uma lembrança comum. Falou que conhecia também “Borat”,           

“Vinícius” e outros nomes e que todos eles seriam “homens de confiança” de Otávio              

e de Davi Coroa. “Tudo homem de confiança”, arrematou.  

Alberto disse que Otávio seria o “frente” na ausência de Davi Coroa. Eles             

seriam responsáveis por “perfurações” em uns “40/50” carros, “todos com a mesma            

história”. Pessoas que entraram por engano na rua da “boca” sem cumprir o que eles               

determinaram que deveria ser feito, diminuir a velocidade, abaixar os vidros. “Otávio            

dormia fora da boca, mas deixava as ordens”. Todas as respostas em concordância             

com as perguntas feitas pela promotora. “Mas ele dava as ordens? Mesmo quando             

não estava lá?”. O que o policial confirmava.  

Ainda segundo Alberto, eles [Otávio e seus “homens de confiança”] teriam           

construído “quebra molas altos” e “barricadas” para impedir a entrada da polícia e             

também deixado carcaças de carros na rua, com a mesma intenção. Ele disse ter              

levado “a prefeitura” até o local para remover as carcaças, mas que não adiantou. A               

promotora então perguntou se ele conhecia o local, se já tinha ido lá e pediu para                

que o descrevesse. Ele respondeu “sim, sim”, que é um “local residencial”, com             

“casas na rua” e “não há como dizer que ali funciona uma boca de fumo”, que fica no                  

fim de rua. Mas que andando por lá dá pra ver “os abençoados” que trabalham com                

Otávio. Ele disse já ter feito operações lá, mas que “a geografia do local facilita a                

fuga”, pois no final da rua há um matagal e que “os abençoados” conseguem fugir               

por lá. 

Alberto afirmou que ele prende, mas depois soltam (sem especificar quem) e             

que “se prender 100, aparecem 200, por causa do consumo”. “Os abençoados”            

atuam naquela área e casos assim ficaram, segundo ele, tão comuns, que eles [os              
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abençoados] passaram a chamar [os casos] de “trem-bala”, “entra rápido, leva bala”.            

Essa seria uma prática muito comum e normalizada entre “os abençoados”, segundo            

o policial. A promotora então refez a pergunta sobre ser uma área residencial, que              

“não daria pistas de se tratar de uma boca de fumo”. Alberto contou sobre duas               

moças da localidade que foram “alvejadas por engano”, as qualificando como           

“pessoas da localidade” e enfatizando que “as pessoas que moram lá temem”. 

A promotora perguntou se ele sabia da relação de Davi Coroa e de Otávio.              

Ele disse que os dois brigaram recentemente. Contou que “um amigo dele [de             

Otávio] foi assado, só sobrou o pó” (fazendo referência a um amigo de Otávio que               

quis sair do grupo). Davi Coroa mandou armar uma emboscada para Otávio, mas ele              

foi “esperto” e não apareceu. Mas que “o rompimento é recente, porque quando             

prendeu o Davi Coroa, Otávio ainda era seu braço direito”.  

A promotora então passou a perguntar sobre a vida de Alberto, admirando o             

seu trabalho e perguntando se ele já havia recebido ameaças de morte. Ele             

respondeu dizendo que “já recebeu diversas ameaças de morte”, que é um “trabalho             

difícil”. A promotora então disse que aproveitava o momento para “agradecer ao            

senhor pela pessoa e pelo policial que o senhor é”, que ele era um “verdadeiro               

exemplo”.  

A juíza passou a palavra para o defensor. Ele perguntou do tamanho das             

barricadas e quebra molas feitos pelo tráfico na época. Alberto disse que existiam e              

eram bem grandes, para dificultar o acesso mesmo. O defensor perguntou sobre os             

depoimentos que ele colheu, dizendo:  

- “Para deixar tudo esclarecido, até pra que lá na frente não surja nenhuma              

dúvida sobre isso, nesses depoimentos aqui, o senhor não forçou ninguém a            

dizer alguma coisa ou alterou algum depoimento, né?”  

 

Alberto respondeu com tom assertivo: - “Dr. isso é uma coisa que todos eles              

sabem (olhando para Otávio), eu não bato, não mato e não altero”. Continuou             

dizendo que não toma depoimentos assim, e que “nunca coagiu pessoas”.  

Em seguida, a juíza perguntou pelo depoimento de Raul, que estaria na folha             

28 do processo. “Foi o senhor que pegou ele?”, ao que Alberto respondeu que sim.               

A juíza continuou perguntando se ele lembrava dessa situação. Ele disse que            
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lembrava “vagamente”, que na ocasião “ele [Raul] estava com outro indivíduo”. A            

juíza perguntou se ele sabia o paradeiro de Raul. Alberto respondeu que não sabia              

“se ele está vivo, morto ou preso”, mas que na ocasião “ele [Raul] confirmou a               

situação”, e que era “100% o Otávio” que comandava. Depois a promotora pediu à              

juíza para fazer mais uma pergunta.  

MP - Quero que o senhor conte para gente, o que contou outro             

dia. Quantas pessoas o senhor já prendeu? 

T - Por volta de umas 500 pessoas. 

MP - E quantos tiros o senhor já deu? Já chegou a matar             

alguém? 

T - (...) já tive que atirar em situações, até para prender, mas             

nunca matei ou feri. 

MP - Tá vendo?! Era isso que eu queria. Quero que os jurados             

saibam o exemplo de policial que ele é! Obrigada por tudo, de            

novo. 

 

A juíza agradeceu e encerrou o depoimento. Alberto assinou o documento           

levado pelo oficial de justiça e saiu da sala cumprimentando os policiais militares.  

Apresentei o depoimento acima de Alberto porque acredito em sua          

importância para o meu trabalho, principalmente para pensá-lo em contraste com os            

depoimentos dos policiais civis apresentados anteriormente. Os três policiais         

apresentaram seu trabalho de forma distinta e também foram tratados de modo            

diferente pelos “atores do processo” no Júri de Niterói.  

No último relato, Alberto apresentou o caso mostrando que conhecia bem o            

“local dos fatos” e também as pessoas envolvidas. Descreveu como seria o local e a               

sua composição, e também citou os nomes de outros “envolvidos” com o “tráfico” na              

localidade. Ele foi o primeiro a falar sobre o “consumo” de drogas. Ao longo de seu                

depoimento, ele apresentou uma postura calma, com um tom de voz sem alterações.             

Outro ponto interessante foi a forma como ele se referiu aos “traficantes”, ao             

chamá-los de “abençoados”, o que também o marcou com uma pessoa “religiosa”            

(em contraste com “bandidos”, “marginais”, “elementos”).  
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Essa postura apresentada pelo policial foi apontada pela promotora,         

principalmente quando ela pediu que ele contasse para os jurados quantas pessoas            

havia prendido e quantos pessoas havia matado. Ela já sabia as respostas, mas             

disse que queria que os jurados soubessem “(...) o exemplo de policial que ele é!”. O                

policial também foi tratado de forma que classifico como respeitosa pelo defensor            

público. Pois ao fazer a sua pergunta, o defensor já pedia que ele confirmasse que               

não tinha “forçado” ninguém ou que não tinha “alterado depoimentos”.  

Já Carlos e Carolina foram tratados de forma diferente pelas defesas do caso.             

O defensor público criticou duramente o trabalho dos dois policiais dizendo que eles             

haviam errado novamente, enquanto que o advogado particular afirmou que o           

acusado nunca havia morado no endereço indicado pelos policiais. Outro ponto de            

contraste foi a forma como os dois policiais prestaram seus depoimentos. Em            

momentos de tensão eles alteram seus tons de voz, chegando a dar respostas mais              

sarcásticas e a dizer que “(...) disso [das mortes de testemunhas] as defesas não              

perguntam”. Os policiais também usaram termos como “bandidos” e “elementos”          

para fazer referência aos “traficantes”.  

Creio que esses são alguns pontos reveladores não apenas das diferenças de            

forma de trabalho dos policiais civis ouvidos no Júri de Niterói, mas sobretudo das              

representações construídas sobre seus trabalhos e trajetórias. Representações        

essas que são recebidas e interpretadas pelos agentes judiciais como mais ou            

menos válidas e, portanto, que outorgam diferentes graus de credibilidade às           

versões sobre os fatos levadas pelos investigadores ao Júri.  

 

Os policiais militares  

 

 Nos julgamentos que acompanhei, policiais militares também prestaram        

depoimentos em alguns casos, mas de forma muito diferente dos policiais civis. No             

julgamento de Antônio e Leonardo, o PM Artur foi a quinta testemunha de acusação              

a ser ouvida. A juíza deu início a gravação e a palavra foi passada para o MP. O                  

promotor perguntou do caso, e a primeira resposta de Cristiano foi que “não se              

recordava”. Ele disse que tinha relido o depoimento prestado naquele dia do            

julgamento e que foi “aquilo mesmo”. Disse que ele “foi ao local ao encontro do               
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cadáver” e que, de madrugada, eles foram chamados “por causa do corpo”. O             

promotor perguntou do local e Cristiano respondeu que lá é “uma escadaria”, que é              

“alto”. O promotor perguntou do tráfico de drogas, e o PM respondeu que “eles [os               

PMs] tinham notícias do uso de drogas na comunidade”. As defesas não fizeram             

perguntas e o depoimento foi encerrado.  

Em um outro julgamento, o PM Rômulo foi o primeiro a ser ouvido. Tratava-se              

do “caso de repercussão” citado no primeiro capítulo deste trabalho, que me foi             

explicado por uma das estagiárias do cartório. Dois homens eram acusados de sete             

tentativas de homicídio, lesões corporais e porte e disparo ilegal de arma de fogo. O               

caso teria ocorrido em um restaurante conhecido na região oceânica de Niterói, após             

uma briga entre um dos acusados e uma mulher que estava no local, e havia gerado                

grande pânico nos clientes.  

A juíza deu início à gravação e passou a palavra para o MP. Rômulo foi                

ouvido primeiro por ter que viajar logo depois do depoimento, segundo a promotora.             

A promotora pediu que ele contasse o que sabia sobre os “fatos”. Ele disse que               

estava de plantão no DPO da região, e que estava fazendo o patrulhamento             31

quando recebeu a informação que “dois suspeitos” haviam efetuado disparos em um            

restaurante da região e que depois haviam fugido em um “Sandero ”. Ele disse que              32

ele e o outro “colega” conseguiram localizar o carro dos suspeitos, que estava             

parado em uma rua. Eles fizeram “o cerco” ao carro, prenderam os suspeitos e os               

levaram para o “setor de flagrantes” da 77ª DP.  

A promotora perguntou qual dos acusados portava uma arma, e policial militar            

disse que “não sabia”. Ela perguntou se os acusados estavam “agressivos” e se eles              

aparentavam estar alcoolizados. Rômulo respondeu que eles não foram agressivos,          

e que “não sabe precisar se estavam alcoolizados”. Disse que “ambos negaram o             

fato”. A juíza passou a palavra para a defesa do primeiro acusado, e o advogado               

particular perguntou quem estava dirigindo o carro. O policial respondeu que “não            

recordava”. O advogado perguntou sobre a documentação da arma, e Rômulo           

respondeu que “creio que seja legal”. O advogado perguntou do comportamento dos            

réus, e se o policial achava que era “por álcool ou por nervosismo”. A juíza interferiu                

31 Destacamento de Policiamento Ostensivo também conhecido como Destacamento de Polícia          
Militar, é o nome dado a um tipo de unidade básica de apoio ligada à Polícia Militar.  
32 Modelo de carro considerado popular fabricado pela montadora Renault.  
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dizendo que “esse pré-julgamento da parte do PM fica difícil” e que “pode ser tudo”.               

A palavra foi passada para a defensora pública. Ela perguntou qual colega estava             

com ele na “guarnição” e quem havia feito a revista do carro. O policial respondeu o                

nome do colega e disse que ele havia feito a revista do carro, mas que “não se                 

lembrava do local da arma”.  

Creio que os casos apresentados acima servem para demarcar uma postura           

que vi como frequente nos depoimentos dos policiais militares que acompanhei no            

Júri de Niterói. Percebi em minha pesquisa que, em geral, os policiais arrolados             

como testemunhas diziam que não se recordavam, que era “difícil “precisar” e que o              

caso havia acontecido “há muito tempo”. Eles também eram, em muitos casos, a             

primeira “autoridade” a chegar nos locais e, por isso, eram chamados para depor. As              

perguntas muitas vezes, então giravam, em torno dos procedimentos realizados.          

Como foi evidenciado em outros trabalhos (Souza da Silva, 2011; Eilbaum, 2008),            

esses casos se apresentam para os policiais militares como ações de rotina muito             

parecidas umas com as outras. Como os julgamentos acontecem, geralmente, vários           

anos depois dos fatos, a frase “não me recordo” ou a repetição daquilo que leram               

momentos antes da audiência vira um padrão de resposta.  

 

Os peritos  

 

A categoria “perito”, no Tribunal do Júri, pode ser usada para fazer referência              

aos policiais civis que integram a Polícia Técnico-Científica e também a outros            33

profissionais especialistas contratados pelas partes. Durante a minha pesquisa,         

assisti depoimentos de apenas dois peritos.  

O primeiro deles foi no primeiro julgamento que assisti no Júri de Niterói e               

sobre o qual falei um pouco no primeiro capítulo deste trabalho. O perito em questão               

era o policial civil responsável pelo laudo médico-legal que atestava a morte da             

vítima. O seu depoimento foi curto e no sentido de retificar o que estava no papel.                

33 Também é conhecida como DPTC - Departamento de Polícia Técnico-Científica. O DPTC é             
composto pelo ICCE - Instituto de Criminalística Carlos Éboli, IIFP - Instituto de Identificação Félix               
Pacheco, IMLAP - Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, IPPGF - Instituto de Pesquisa e Perícias em                
Genética Forense e por postos locais. O departamento é responsável por diversas análises, exames              
e procedimentos relacionados à investigações criminais da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.               
Ver <http://www.policiacivilrj.net.br/icce.php>. Acessado em 31 de dezembro de 2017.  

48 



 

Ele disse que não tinha memórias do caso, por ter ocorrido em 1995, mas que havia                

lido o laudo novamente para o julgamento e que não houve como definir a “causa da                

morte” pelo “avançado estado de putrefação do cadáver”. O MP e a defesa fizeram              

perguntas em relação a marcas no pescoço da vítima e sobre se havia algum indício               

de estrangulamento. O policial disse para ambas as partes que “não lembrava do             

caso” e que, na época, não havia “tecnologia o suficiente” para determinar essas             

questões em um corpo tão deteriorado. O depoimento durou poucos minutos.  

O segundo caso com depoimento de um perito foi um pouco mais confuso. A              

primeira confusão foi sobre o réu, pois ao procurar sobre ele, achei notícias de que               

ele estaria morto . Os jornais também diziam que ele era considerado “chefe” de um              34

morro em Niterói e que era conhecido por ser muito violento. Na audiência descobri              

que o réu não estava morto, mas sim internado em um hospital psiquiátrico. O perito               

em questão era o médico psiquiatra responsável por ele. A audiência de instrução foi              

marcada apenas para ouvi-lo, pois segundo a juíza e o defensor público, eles             

precisavam saber se o acusado tinha capacidade de ser julgado por aquele            

processo.  

A audiência acabou mais sendo uma conversa gravada. A juíza e o defensor             

público fizeram perguntas para o médico sem muito ordem, e sem que a juíza              

“passasse a palavra”. Eles pediram que o médico descrevesse qual era a “situação             

mental do réu”. Ele respondeu que o réu estava “estável” e que não tinha              

apresentado “surtos” há algum tempo. Explicou que o réu era “esquizofrênico com            

uso de drogas”. Mas disse que desde o momento que ele havia sido internado na               

instituição na qual o médico trabalha, ele não teria apresentado “surtos”.  

O defensor público explicou que “o processo só pode voltar se ele tiver             

capacidade de entender” e perguntou “ele pode [entender]?”. O médico respondeu           

que “atestar isso era algo muito complexo”. A juíza interveio e perguntou se o réu               

teria “capacidade de entender os crimes que ele praticou”, e o médico respondeu             

que achava que sim. Ela seguiu explicando que ele, o médico, havia sido chamado              

34Disponível em: 
<http://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,policial-e-traficante-morrem-durante-confronto-em-
niteroi,1676595> Acessado em 4 de janeiro de 2018. 
<https://niteroiurgente.com/cidades/niteroi/trafico-obriga-comercio-a-fechar-portas-no-centro-de-niteroi
/> Acessado em 4 de janeiro de 2018. 
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para depor por existirem dois laudos conflitantes em relação ao réu. O médico então              

ressaltou que trabalhava na área há cerca de 20 anos, 18 deles na instituição onde o                

réu estaria internado e que ele acreditava no laudo que havia elaborado. A juíza              

disse que as dúvidas estavam esclarecidas e que o processo iria seguir. Ela             

agradeceu a testemunha e o depoimento foi encerrado.  

Nos dois casos eu percebi que os peritos falavam com muita cautela, não             

fazendo grandes afirmações ou algo do tipo. Eles se ateram as suas respostas e as               

mantiveram mesmo quando perguntados mais de uma vez e por diferentes pessoas.            

Também classifiquei as falas deles como mais “técnicas”, em relação ao teor e à              

forma. Eles citaram “termos” das suas áreas de trabalho enquanto falavam. Ao            

mesmo tempo, tive a impressão de que, em função dessas respostas, os agentes             

podiam utilizar ou interpretar as falas dos peritos de acordo com as versões já              

acreditadas e legitimadas por eles.  

De modo geral, nesse capítulo quis mostrar depoimentos ouvidos durante          

diversas audiências e sessões que envolveram agentes que, de uma forma ou outra,             

por participar das investigações, dos procedimentos ou das perícias, têm um           

envolvimento profissional e rotineiros com os casos e fatos julgados. Interessou-me           

mostrar, por um lado, que esse envolvimento permite certa familiaridade com o            

ambiente, os atores e a forma dos depoimentos, mas, ao mesmo tempo, que o              

caráter profissional não exime os depoimentos de considerações, apreciações e          

juízos pessoais e morais, seja por parte das testemunhas, seja dos agentes. Essas             

considerações outorgam diferente grau de credibilidade e legitimidade àquilo que é           

dito em juízo. No próximo capítulo, busco apresentar depoimentos de testemunhas           

“não habituais”.  
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CAPÍTULO 3 

 

Neste capítulo busco mostrar como são construídos os depoimentos das          

testemunhas que chamo de “não habituais” no Tribunal do Júri. Classifico assim            

pessoas que são chamadas para depor geralmente em apenas um processo,           

diferentemente dos depoimentos apresentados no capítulo anterior. Em minha         

pesquisa percebi que as testemunhas “não habituais” costumam ser parentes,          

amigos e/ou vizinhos dos acusados e das vítimas, ou ainda pessoas que            

presenciaram os “fatos” julgados.  

 

“O Antônio é tranquilo, pô!” 

 

No capítulo anterior apresentei os depoimentos dos policiais civis, Carlos e           

Carolina, no julgamento de Antônio e Leonardo. Logo após, a terceira testemunha de             

acusação a depor foi Carmen, mãe da vítima (Lucas). A juíza deu início a gravação e                

passou a palavra para o MP. O promotor começou dizendo “meus sentimentos pelo             

filho da senhora”. Logo em seguida, ele perguntou se Lucas “usava droga” e se ele               

tinha “envolvimento com tráfico”. Carmen respondeu que ele “usava, mas não dentro            

de casa”, que já “bateram na porta dela pra cobrar dívida, dizendo no natal a               

senhora vai receber o corpo dele”. O promotor perguntou do “envolvimento” de            

Lucas com “outros crimes” e se ela sabia do “envolvimento” dele com os réus. Ela               

respondeu que o filho foi preso com os acusados, por “11 meses”, e que “depois que                

ele saiu, ele ficava fora de casa”, “trabalhava em loja”. O promotor perguntou da vida               

de Lucas depois de ficar preso e ainda “se ele [Lucas] prometeu aquelas coisas que               

filho errado promete sempre?”. Carmen respondeu apenas “não”. O promotor disse           

que não tinha mais perguntas e a juíza passou a palavra para a defesa de Antônio.  

Márcia, advogada particular de Antônio, perguntou qual o relacionamento de          

Carmen com a família do acusado, a testemunha respondeu que não convivia mas             

que “conhecia de vista”. Márcia perguntou se a testemunha “achava” que Antônio            

tinha “algum envolvimento com o tráfico”. Antes de Carmen responder, a juíza            

interrompeu e disse que Márcia não podia pedir a “opinião pessoal”, que essa era              

uma “pergunta descabida”. A advogada reformulou a pergunta; perguntou se          
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Carmen “já ouviu dizer se o Antônio tem algum envolvimento com o tráfico?”. A              

testemunha respondeu “não”. O defensor público não fez perguntas, representando          

Leonardo. A juíza perguntou para Carmen qual era a idade de Lucas, ao que ela               

respondeu “32 anos”. A juíza também perguntou pela filha dele, quantos anos ela             

tinha, se eles tinham contato e se ele pagava pensão. Carmen respondeu que a              

menina tinha 8 anos, que ela morava com a mãe e que Lucas pagava pensão.  

A próxima testemunha chamada foi Marta, tia de Lucas. A juíza iniciou a             

gravação e a palavra foi passada para o MP. O promotor perguntou se ela sabia se                

Lucas “usava drogas”, ela respondeu que “sabia que usava drogas, mas não sabia             

quais”. O promotor perguntou “como ela sabia que ele usava drogas” e ela             

respondeu que “pelo comportamento alterado, as pessoas sabem”. Seguiu dizendo          

que “o pessoal [sem especificar quem] falava que ele ficava com o pessoal do              

tráfico”, que soube que “ele participou de um assalto”. O promotor perguntou do dia              

da morte de Lucas e de como era a rua em que ele foi assassinado. Marta disse que                  

foi chamada logo depois e que “viu o corpo”. Disse também que “a rua é estreita e                 

com casas dos dois lados”. O promotor perguntou se ela “morava na comunidade?”.             

Ela disse que “trabalha na comunidade mas que não mora lá”. A palavra foi passada               

para a defesa de Antônio. Márcia perguntou se Marta conhecia Antônio, e ela             

respondeu que “conhece desde criança”. Disse que “hoje moro em São Gonçalo,            

mas que já morei na Ilha ”. A advogada perguntou “se o Antônio era um bom               35

menino e se ela [Marta] achava que ele faria isso [matar Lucas]”. Ela respondeu que               

“ele sempre foi um bom menino e que acho que não fez isso”, e que “espera que                 

não, né”. O defensor público novamente não fez perguntas e depoimento foi            

encerrado.  

A quinta testemunha foi Alfredo, o primo da vítima. A juíza deu início a              

gravação e a palavra foi passada para o MP. O promotor perguntou do depoimento              

que ele deu na polícia e Alfredo respondeu que “não deu depoimento”. O promotor              

perguntou de novo “o senhor não prestou depoimento?” e ele disse “eu não”. A juíza               

interveio e pediu que ele reconhecesse o depoimento anexado ao processo. Um dos             

estagiários pegou o processo e o levou até a mesa das testemunhas. A juíza              

35 A Ilha da Conceição é um bairro da zona norte de Niterói. Nela está localizado o Morro do MIC 
(Morro da Ilha da Conceição).  
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perguntou se ele reconhecia a assinatura no documento e se reconhecia o que             

estava escrito. Ele disse que a assinatura era dele, mas que ele que “não falou” o                

que estava no depoimento. A juíza perguntou se ele não “conversou com os             

policiais”. Alfredo disse que foi levar a mãe dele na delegacia, que “algumas             

perguntas foram feitas, mas não sabia que isso era dar depoimento” e disse “eu não               

falei isso”. A juíza encerrou o depoimento, e outras perguntas não foram feitas.             

Percebi que a testemunha respondeu as perguntas com um tom de voz nervoso,             

negando que tivesse “prestado depoimento”.  

As testemunhas seguintes foram chamadas pela defesa de Antônio. A          

primeira foi Alan. A juíza iniciou a gravação e a palavra foi passada para a defesa.                

Márcia, a advogada, perguntou se Alan jogava bola com Antônio, e ele disse que              

“jogava bola há muito tempo”. Ela perguntou há quanto tempo ele morava na Ilha e               

há quanto tempo conhecia Antônio. A testemunha respondeu que “mora lá há muito             

tempo e que conhece Antônio desde pequeno, há pelo menos uns 10 anos”. Márcia              

perguntou se eles estudaram juntos, ao que ele respondeu que não. Ela perguntou             

se Alan sabia se Antônio estava “afastado da Ilha”, e ele disse que “ele [Antônio]               

estava afastado há mais de 5 anos”. A advogada perguntou se ele conhecia a família               

do acusado, Alan respondeu que “conhece a irmã de Antônio, de vista”. O             

depoimento foi encerrado, sem mais perguntas da outra defesa e do MP.  

Joaquim foi a próxima testemunha chamada. A juíza iniciou a gravação e a             

palavra foi passada para a defesa de Antônio. Márcia perguntou “desde quando ele             

[Joaquim] conhece Antônio”, e ele respondeu que “conhece desde criança”, disse           

que “mora na frente da casa da avó dele [de Antônio]”. A advogada perguntou desde               

quando ele mora na Ilha, e a testemunha respondeu que “mora há muito tempo e               

que já foi presidente da associação de moradores de lá”. Márcia perguntou se ele “já               

viu ou ouviu falar que o Antônio estava envolvido com droga”, e Joaquim respondeu              

que “nunca ouviu falar sobre isso”. Novamente o promotor e o defensor público não              

fizeram perguntas e o depoimento foi encerrado.  

A terceira testemunha chamada pela defesa de Antônio foi Gustavo. A juíza            

deu início a gravação e a palavra foi passada para a defesa. A advogada perguntou               

desde quando Gustavo conhecia Antônio. Ele respondeu que “conheço Antônio          

desde maio de 2014, quando ele [Antônio] começou a treinar no time que eu tenho               
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em São Gonçalo”. Disse também que conhecia a família de Antônio. Márcia            

perguntou sobre o “comportamento” do acusado e a testemunha o descreveu como            

“educado, tranquilo, que respeita a diretoria do time”. Gustavo disse que Antônio ia             

aos treinos e “sempre se comportou bem, na dele”. A advogada perguntou o que ele               

achava sobre algo, mas antes dela terminar de elaborar a pergunta a juíza a              

interrompeu e disse “ele não pode achar nada, Dra”. A advogada perguntou então se              

Gustavo “ouviu falar do envolvimento do Antônio com drogas” e ele respondeu que             

“nunca ouviu falar”. Ela também perguntou por quanto tempo Antônio jogou no time,             

a testemunha responde que “ele [Antônio] jogou de maio de 2014 a fevereiro de              

2015, quando foi preso”. O depoimento foi encerrado sem perguntas das outras            

partes.  

A última testemunha chamada foi Bernardo. Ele estava preso e foi trazido da             

carceragem por policiais militares. A juíza deu início a gravação e a palavra foi              

passada para a defesa de Antônio. Repetindo as perguntas feitas anteriormente para            

outras testemunhas, Márcia perguntou se ele era “morador da Ilha” e se conhecia             

Antônio. Bernardo respondeu que morava na Ilha e que “conhece Antônio desde            

criança”. A advogada perguntou “se eles estudaram juntos” e Bernardo respondeu           

que não, que ele estudou até a 8ª série. Márcia perguntou do dia da morte Lucas,                

dizendo “o que você tem para contar para gente do dia da morte do Lucas?”.               

Bernardo respondeu que ele matou o Lucas, disse que “era gerente [do tráfico] e o               

Lucas só vendia”. Ele disse “era gerente desde os 15” e “Lucas trabalhava com              

eles”. A advogada perguntou “se o Antônio teria envolvimento com o tráfico” e a              

testemunha respondeu “não”, “o Antônio é tranquilo, pô!”. 

A juíza passou a palavra para Júlio, o defensor público, que representava            

Leonardo, o outro acusado. Ele perguntou “sobre o tráfico da área”. Bernardo            

respondeu que “o chefe era o narigudo” e que o “Lucas era um subalterno dele               

[Bernardo]”. Disse que Lucas prestava contas a ele, mas que eles haviam brigado e              

que “ele [Lucas] me agrediu”. O defensor público perguntou se Bernardo teve que             

“se explicar depois” de ter matado Lucas, e ele respondeu “sim”, mas que “ficou tudo               

entendido” até por ele “ser o gerente”. Júlio perguntou sobre a arma, e a testemunha               

respondeu que “era um 38”. Ele perguntou se “o Leonardo estava na cena”, mas              

Bernardo respondeu que estava “mais afastado”. Mas que depois que ele (Bernardo)            
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deu o tiro em Lucas eles correram e que ele não voltou pra ver como estava o                 

Lucas.  

A palavra foi passada para o MP, e o promotor questionou o que a              

testemunha estava contando. Bernardo respondeu “assim, ele [Lucas] veio me          

prestar conta da carga dele, comigo”, que Lucas tinha que fazer isso, por “ele              

[Bernardo] ser o gerente”. O promotor perguntou se Bernardo não teve que explicar             

nada para o “chefe”, e ele respondeu que explicou, contou que Lucas discutiu com              

ele e ele deu um tiro. O promotor perguntou como “ele conseguiu dar o tiro pelas                

costas, se eles estavam discutindo”. Bernardo respondeu de uma forma enrolada,           

que foi difícil de passar para as minhas anotações. Ele disse que foi no “calor da                

discussão”, mas que ele e Lucas eram “amigos antes”. O promotor disse “o senhor              

deve ser um homem de poucos amigos…”. Bernardo perguntou “o que?”,           

aparentando não ter entendido, e o promotor respondeu “nada”.  

Por último, a juíza começou a fazer perguntas. Ela perguntou por qual motivo             

Bernardo estava preso. Ele respondeu que “por porte de arma e associação”,            

dizendo que começou no tráfico como “rádio”. Ela perguntou se na época do crime              

ele era menor, ele disse que sim, que “tem 20 anos hoje”, mas era “menor na                

época”. Ela perguntou se ele “ficou com os acusados na carceragem do fórum, se              

eles vieram juntos no mesmo transporte e se ele foi ameaçado. Ele respondeu de              

forma veementemente que “não”, alterando o tom de voz. A juíza perguntou se ele              

sabia se o Antônio já morava na Ilha na época do crime, e Bernardo respondeu que                

não. A juíza com um tom de voz alterado disse “ah é? Ele morava sim!”. Ela seguiu                 

perguntando se ele sabia que a vítima, os acusados e Gabriel já foram presos              

juntos, e Bernardo disse que sim. Nesse momento, a juíza e Bernardo começaram a              

discutir sobre Antônio “ter envolvimento ou não com o tráfico de drogas”. A juíza              

contestava as respostas dele e ele continuou dizendo “eu sei que ele não tem              

envolvimento nenhum!”. Ela disse que “só em juízo você deu esse depoimento”, e             

ele respondeu que “sentiu vontade de falar agora”. A juíza terminou o depoimento             

parecendo estar irritada, olhando de forma dura para a testemunha.  

Logo depois, várias pessoas saíram da parte de dentro do Júri. Eram            

familiares de Antônio que estavam arrolados como testemunhas, mas que haviam           

sido dispensados pela advogada. Eles foram conduzidos até a sala plenária por um             
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oficial de justiça. Eles entraram na sala rezando e fazendo o “sinal da cruz” , e se                36

juntaram com as testemunhas que já haviam prestado depoimento e os familiares            

que já estavam na sala.  

Acho válido marcar que apenas os familiares de Antônio acompanharam o           

julgamento. Isso ficou mais evidente no momento do “interrogatório dos réus” . No            37

de Antônio, faltava um número de telefone atualizado e a juíza perguntou para a              

plateia se algum familiar poderia dar o número. A mãe de Antônio respondeu             

prontamente, dando dois números de telefone e confirmando o endereço. No           

interrogatório de Leonardo, o mesmo aconteceu, porém ninguém do público se           

apresentou como parente dele. A juíza então perguntou para ele porque a família             

dele não tinha vindo, e ele disse que o irmão deveria estar trabalhando, e que não                

“teria tempo pra essas coisas”. Eu percebi que a ausência de familiares não foi algo               

bem visto.  

Escolhi descrever os depoimentos acima por acreditar que eles são          

importantes para a análise que desenvolvo neste trabalho. Como disse no capítulo            

anterior, os policiais civis responsáveis pela investigação do caso em julgamento,           

afirmaram diversas vezes que as pessoas “da comunidade” não queriam falar e que             

elas tinham medo de prestar depoimento. Porém, com o decorrer do julgamento eu             

pude acompanhar os depoimentos de pessoas “da comunidade” que falaram sobre           

os envolvidos no caso, em especial sobre o Antônio. Chamou a minha atenção ver              

as diferenças entre o que foi apresentado por essas pessoas e pelos policiais.             

Também foi interessante ver outras representações sobre “prestar depoimento”, por          

exemplo. O primo da vítima parecia não ter entendido ou não ter classificado a              

conversa que teve com os policiais como um “depoimento prestado”.  

Outro ponto interessante foi ver as diferenças na atuação das defesas.           

Enquanto a advogada particular fez perguntas para todas as pessoas que prestaram            

depoimento e arrolou diversas testemunhas, o defensor fez perguntas para apenas           

36 Gesto ritualizado geralmente associado à religiões cristãs, sobretudo as Igrejas Católicas           
Romana e Ortodoxa. No Brasil, é conhecido popularmente como um gesto de “boa sorte”.  
37 No Tribunal do Júri de Niterói, os acusados respondiam no ínicio de seus depoimentos as               
perguntas da juíza sobre os seus nomes completos, endereços, telefones para contato e se já haviam                
sido “presos ou processados” anteriormente. Depois a juíza perguntava se eles iam responder as              
perguntas das partes sobre os fatos em julgamento ou se “exerceriam o direito constitucional de ficar                
em silêncio”.  
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uma, e não chamou testemunhas. O tratamento que a juíza deu aos dois também foi               

diferente. Com a advogada a postura da juíza foi mais dura, fazendo intervenções e              

repreendendo a advogada por diversas vezes. Já com o defensor público, e ainda             

mais com o promotor, ela não interveio. Apesar de não ser o foco deste trabalho, o                

resultado do Júri para os réus foi o mesmo, os dois foram absolvidos.  

 

“Todo mundo que é envolvido o senhor tem que ver?” 

 

Como mencionado no capítulo anterior, Manuella foi a primeira testemunha a           

depor na audiência de instrução e julgamento do caso da morte de seu marido,              

Caetano. A juíza deu início a gravação e antes de passar a palavra para o MP como                 

de costume, ela perguntou se Manuella tinha algum vínculo com o acusado,            

Eduardo. A testemunha respondeu que sim, que “ele [Eduardo] é esposo de uma             

amiga”. A juíza disse que então seria ouvido como “informante” . 38

A promotora perguntou o que ela “sabia dos fatos”, se tinha “visto alguma             

coisa”. Manuella respondeu que “sabe, mas que não viu”. Disse que foi “acordada             

pela filha de cinco anos de madrugada”, e que encontrou o “marido estirado no chão,               

na porta de casa com tiro”. Segundo ela, a filha disse que viu “duas pessoas saindo                

do muro”. Manuella disse que “tentaram socorrer [ela e mais alguém não            

especificado] o Caetano”, e que “levaram para o Azevedo Lima ”, mas que ele não              39

resistiu. 

38 No Direito Penal, há uma grande discussão sobre quem pode ser ouvido como “testemunha” e                
quem pode ser ouvido como “informante”. Para alguns juristas, as testemunhas tem o dever de falar a                 
verdade, caso contrário estariam cometendo o crime de falso testemunho. Esse seria um dos motivos               
pelos quais elas não poderiam “interesse” no que estaria sendo julgado. Uma pessoa então poderia               
ser ouvida como “informante” quando tivesse algum interesse no caso. Porém há um discussão              
grande se isso dar ou não ao informante o “direito de mentir”. Disponível em:              
<https://jus.com.br/artigos/37975/a-testemunha-no-processo-penal> Acessado em 8 de janeiro de       
2018. 
<https://romulomoreira.jusbrasil.com.br/artigos/160990946/a-prova-testemunhal> Acessado em 8 de     
janeiro de 2018. 
<https://delmirofarias.jusbrasil.com.br/artigos/377809695/qual-a-diferenca-entre-testemunha-e-informa
nte> Acessado em 8 de janeiro de 2018. 
39 O Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) é a “única unidade de Niterói com emergência               
raumato-ortopédica e neurológica aberta”, também é considerado o maior hospital público da região.             
Disponível em:  
<http://www.isgsaude.org/novo/heal/quem-somos-heal.php> Acessado em 5 de janeiro de 2018.  
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A promotora pediu que a testemunha desse mais detalhes, e ela respondeu            

que a morte do marido ocorreu “por volta de duas da manhã”. Ela estava dormindo               

no quarto com as outras crianças e o marido e filha estavam jogando na sala.               

Manuella disse que sua filha contou que o pai foi atender o portão, pois alguém               

havia derrubado uma moto que estava na entrada e ele teria ido lá levantar.              

Segundo Manuella, ele e a família “deduziram que fizeram isso” para atrair Caetano.             

A filha contou para ela que viu “pessoas saindo de trás do muro”. A promotora               

perguntou se ele tinha alguma inimizade, e ela respondeu que não, que “era             

querido”. A promotora perguntou do acusado, e Manuella disse que “era amigo,            

frequentava a minha casa e foi lá em um churrasco lá no domingo anterior”. Ela               

disse que ficou assustada quando soube que ele estava sendo acusado da morte do              

marido. 

A promotora perguntou se Manuella sabia se João (outro acusado que           

morreu) teria “envolvimento com o tráfico” e ela respondeu que “provavelmente           

tinha, porque era de comunidade”. A promotora então perguntou do “réu presente            

[Eduardo]” e Manuella respondeu que “ele não tinha [envolvimento com o tráfico]”. A             

promotora perguntou se o marido da testemunha era “x-9” e se ela sabia se ele               

estaria delatando traficantes. Ela respondeu que “não sabia disso, que ouviu o            

comentário” e que ouviu que “um dia um menino foi morto na rua e acharam que ele                 

teria delatado”. A promotora perguntou quanto tempo depois da morte do menino o             

marido dela foi morto, ela disse que não lembrava, mas que acha que foi cerca de                

um mês. A promotora perguntou com quem Manuella e o marido moravam, e ela              

respondeu que eles moravam com os filhos e mais uma sobrinha que eles criavam.              

A promotora perguntou o que ela “ouviu falar depois da morte do marido”, e ela               

respondeu “que não procurou saber muito porque mora lá”. A promotora perguntou            

novamente sobre “Caetano ser X-9”, e Manuella respondeu “a gente [a família] não             

imaginava que ele era x-9”. A promotora perguntou sobre o acusado, e Manuella             

voltou a dizer que sabia que ele “não tinha envolvimento”. Logo depois a juíza              

perguntou de forma impaciente, “a senhora tomou ciência do conteúdo do inquérito?” 

Manuella respondeu “não, acho que eu nem tenho acesso a isso!”  

A palavra foi passada para a defesa. O advogado particular elaborou um            

pergunta longa e complexa sobre os “vulgos” dos acusados e a testemunha não             
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conseguiu entender, disse “eu não entendi a pergunta”. A juíza riu e disse “ele quer               

saber se o réu tinha algum apelido”. Manuella respondeu que não sabia. O             

advogado perguntou do endereço do acusado e se havia alguma “casa rosa” na             40

rua em que ele mora. Ela confirmou o endereço, e disse que não sabia de “nenhuma                

casa rosa” naquela rua. O advogado perguntou sobre o endereço da mãe de             

Eduardo e se a casa dela ficava longe da casa de Manuella, ela respondeu que tinha                

“uma certa distância”. O advogado perguntou se “o réu era trabalhador”, e a             

testemunha respondeu que “acha que era pintor, soube que ele trabalhava em obra”.             

Antes de encerrar o depoimento, a juíza perguntou idade de Caetano na época da              

morte, e Manuella respondeu “vinte e nove anos”. A juíza perguntou da fonte de              

renda da família e quantos filhos menores eles tinham. Manuella respondeu que era             

“Caetano que sustentava[a família]” e que eles têm três filhos menores. O            

depoimento foi encerrado, e depois Carlos e Carolina foram ouvidos, como descrevi            

no capítulo anterior.  

A quarta testemunha de acusação a prestar depoimento foi Guilherme. A juíza            

deu início a gravação e a palavra foi passada para o MP. A promotora perguntou a                

relação de Guilherme com Caetano, e ele respondeu que os dois eram amigos. Ela              

perguntou o que ele sabia “dos fatos”. Guilherme respondeu que “sabia o que todo              

mundo falou”, disse que conhecia a vítima “há mais de dez anos” e que ouviu dizer                

que “mataram por ser x-9”. A promotora perguntou se ele ia muito a casa da vítima,                

e Guilherme respondeu que “ia mas não muito, por ser na Vila Ipiranga”. Ela              

perguntou sobre o dia da morte de Caetano, e ele respondeu que estava na “I9”               41

mas que “soube que o crime foi tarde”. Disse que ele soube que a filha estava junto                 

com Caetano e que tinha visto as pessoas. A promotora perguntou se a vítima teria               

visão de quem estava do outro lado ao abrir o portão. Guilherme respondeu que sim,               

mas que a “única pessoa que poderia falar é a filha”, mas que “ela tem sete anos e                  

ficou muito assustada”. A promotora perguntou se ele conhecia o réu, ele respondeu             

que “conhecia da casa de Caetano” mas que “não gostava muito de ir lá”, por “ser                

perigoso”.  

40 Depois soube que os policiais civis haviam apontado no inquérito que Eduardo morava numa              
“casa rosa”, e que essa seria uma das informações usadas para apontá lo como suspeito.  
41 Uma conhecida casa de shows da região que fechou em no final de 2015, depois de ser                 
vendida para a Igreja Universal do Reino de Deus.  
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A palavra foi passada para a defesa, e o advogado perguntou se Guilherme             

sabia se o apelido do réu seria “Dipas”. Ele respondeu que “‘Digão’ foi o nome que o                 

policial [Carlos] me falou”, e continuou dizendo:  

“(...) quando eu entrei, o policial já foi afirmando as coisas, sem nem me              

perguntar (...) eu até discuti com ele (...) tinha aquele jeito de policial, ‘a gente               

já sabe de tudo’”.  

 

O depoimento foi encerrado, e as testemunhas arroladas pela defesa          

começaram a ser chamadas. Curiosamente a primeira delas foi Francisco, pai de            

Caetano. O advogado perguntou se Francisco conhecia o acusado, e ele respondeu            

que “conhece ‘Dipas’ há anos”. O advogado perguntou se ele sabia de alguma             

“ligação de Eduardo com o tráfico”. A testemunha respondeu que “não”, que o             

acusado era “trabalhador, um “chefe de família” e que eles tinham uma “forte             

amizade”. Disse que não havia “motivo” para ele ter sido acusado da morte do filho.  

A palavra foi passada para o MP. A promotora perguntou se Francisco “viu os              

fatos”, e ele respondeu que não, disse que morava em outro lugar. Ela perguntou se               

ele soube de algo da morte do filho e ele disse que não, que “não teve interesse em                  

perguntar sobre a morte”. Ela perguntou por que, e ele disse “quem mora em              

comunidade não pode saber”. A promotora perguntou como foi no dia da morte, e              

ele disse que “estava dormindo”, que foi “chamado pela sua mulher”. Disse que “não              

foi ao hospital”, que “viu o filho no cemitério”. A promotora encerrou as perguntas              

pelo MP, e a juíza começou a fazer a delas. Ela perguntou se Francisco tinha               

“vínculo de amizade” com o acusado, ele respondeu que sim, e ela falou para a               

secretária “então coloca ele como informante”. A juíza perguntou se ele sabia se             

Eduardo tinha “envolvimento com o tráfico”, e Francisco respondeu que tinha           

“certeza que ele não tinha envolvimento”. Ela perguntou por que, e ele respondeu             

“porque nunca vi”. A juíza perguntou com um tom duro, “todo mundo que é envolvido               

[com o tráfico] o senhor tem que ver?” Ele respondeu que não. A juíza perguntou se                

ele sabia se o acusado tinha “alguma passagem” e se trabalhava na época do              42

42 A juíza fez referência à expressão popular “passagem pela polícia”, que significa ter algum histórico                
criminal e/ou alguma anotação na FAC (Ficha de Antecedentes Criminais).  
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crime, a testemunha respondeu que “não sabe se tem passagem”, e que sabia que              

Eduardo trabalhava com pintura, com o sogro.  

A segunda testemunha de defesa foi Orlando, irmão de Caetano. O advogado            

perguntou “qual o apelido” do acusado, e a testemunha respondeu que “conhecia            

como Dipas”. O advogado perguntou se ele sabia se Eduardo tinha “envolvimento”, e             

Orlando respondeu que ele não tinha. O advogado também perguntou pelo endereço            

do acusado, e a testemunha confirmou. Em seguida, o advogado perguntou se o             

acusado era trabalhador e qual a relação que ele tinha com a vítima. Orlando              

respondeu que Eduardo “trabalhava desde novo”, e que “eles [o acusado e a vítima]              

eram amigos”. 

A palavra foi passada para o MP, e a promotora perguntou qual o tipo de               

amizade que a vítima teria com o acusado. Orlando respondeu que eram “amigos de              

frequentar a casa um do outro”. A promotora perguntou “do tipo de que quando ele               

[Eduardo] batia o Caetano abria?”, e ele respondeu que “sim”. A promotora            

perguntou se Orlando sabia “sobre esse negócio de [Caetano] ser x-9”, e ele             

respondeu que “ouviu falar que fizeram essa acusação injusta ao meu irmão”. A             

promotora perguntou sobre os “traficantes da área”, e ele responde que “não sabe             

quem são”, mas que “tem certeza que ele [Eduardo] não é”. Ele continuou dizendo              

que o acusado “trabalhou comigo na obra do PAC”. A promotora perguntou se o              

irmão era “querido” na região, e ele respondeu que sim.  

A próxima testemunha chamada foi Taiane. Ela deu uma festa de aniversário            

no dia da morte de Caetano, e segundo a defesa, Eduardo estaria lá com a esposa.                

A juíza deu início a gravação e a palavra foi passada para a defesa. O advogado                

perguntou sobre o horário de duração da festa. A testemunha respondeu que            

“começou umas sete e pouca e foi até às três da manhã”. Ele perguntou se o                

acusado estava com a família, e ela respondeu que ele estava com a esposa.              

Taiane disse que a festa tinha “cunho religioso”, que ela fez um culto na casa dela                

para comemorar e que depois algumas pessoas ficaram. Segundo ela, quem queria            

beber comprou sua própria bebida e levou, e as pessoas ficaram lá conversando. O              

advogado perguntou desde quando a testemunha conhecia Eduardo, e ela responde           

que conhecia “desde quando ele casou com a sua amiga, há cinco anos”. O              

advogado perguntou se ela sabia se o acusado tinha “envolvimento com o tráfico”, e              
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ela respondeu “não”. O advogado perguntou se ela conhecia algum “Digão”, e ela             

respondeu “não” novamente.  

A palavra foi passada para o MP, e a promotora perguntou há quanto tempo              

Taiane morava “na comunidade”. Ela respondeu que “mora lá há vinte e dois anos”.              

A promotora perguntou se ela conhecia Caetano e o que soube da morte dele. A               

testemunha respondeu que “conhecia”, e que “só soube que morreu”, e que “não             

procurou saber” o motivo. A promotora perguntou se Taiane era amiga de Manuella,             

mulher da vítima. Ela respondeu que sim. A promotora perguntou por que Manuella             

não estava na festa de aniversário dela. Taiane respondeu que Manuella passou lá             

mais cedo para parabenizá-la, mas que não ficou “porque tinha que ir para a aula”. A                

promotora perguntou a testemunha se sabia se o acusado trabalhava, ela respondeu            

que “ele trabalhava com pintura”. A promotora perguntou da distância da casa dela             

até o local do crime. Taiane respondeu “uns vinte metros”. A juíza interferiu e              

perguntou “a senhora tem noção de metros?”, a testemunha disse “não muito” e riu.              

A juíza perguntou “quanto tempo andando”, e Taiane respondeu “uns vinte minutos”.            

A juíza perguntou quando é que ela ficou sabendo da morte de Caetano, e Taiane               

respondeu que “soube no mesmo dia”, “às quatro da manhã Manuella me ligou e              

contou”. O depoimento foi encerrado. 

A próxima testemunha chamada foi Helena. A juíza iniciou a gravação e            

perguntou para a testemunha “o que ela era” do acusado, ela respondeu “amiga”. A              

juíza disse que ela seria ouvida como informante e a palavra foi passada para a               

defesa. O advogado perguntou desde quando ela conhecia Eduardo e se ela sabia             

se ele tinha algum apelido. Helena respondeu que é amiga de Eduardo “desde             

criança” e que ele sempre foi chamado de “Dipas”. O advogado perguntou se o              

acusado era “traficante”. Helena respondeu prontamente que “não”. Ele perguntou          

se Eduardo era trabalhador e ela respondeu que sim. O advogado perguntou se ela              

conhecia a vítima, e ela respondeu que sim. Disse que “cedo [no dia do crime] eu                

estava com o Caetano e com Dipas”. O advogado perguntou em que horário, e ela               

disse por volta de meio-dia ou uma da tarde. Disse que eles se davam muito bem,                

“todo mundo amigo”, “nossas tardes era jogando vídeo game, todo mundo junto”.  

A palavra foi passada para o MP. A promotora perguntou o que eles (a              

testemunha, a vítima e o acusado) estavam fazendo no dia do crime “só os três”.               
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Helena disse que se encontraram e ficaram conversando. A promotora perguntou se            

ela soube da morte de Caetano no dia, e Helena respondeu que “soube, me              

chamaram de madrugada”. Ela disse “foi até o pai e o irmão”, para oferecer ajuda. A                

promotora perguntou “o que ela ouviu sobre a morte”. Helena respondeu que ouviu             

dizer que acharam que Caetano era x-9, e que foi “coisa do tráfico”. A promotora               

perguntou se ela soube quando Eduardo foi preso, e a testemunha respondeu que             

sim, que “uma amiga deu a notícia”. O depoimento foi encerrado.  

A testemunha seguinte foi Gisele, a juíza deu início a gravação e perguntou             

se Gisele tinha “vínculo” com o acusado, e ela respondeu que era “amiga”. A palavra               

foi passada para a defesa, e advogado perguntou se a testemunha conhecia o             

acusado e se sabia se ele tinha algum apelido. Gisele respondeu que conhecia, e              

que todo mundo o chamava “por Dipas”. O advogado perguntou se ela sabia se              

Eduardo era “traficante ou trabalhador”, e ela respondeu que “sempre soube que ele             

era trabalhador”. O advogado perguntou se ela conhecia a vítima. Gisele disse que             

sim, e que achava que “Dipas não teria motivo” para o crime. O advogado perguntou               

se ela conhecia algum “Digão”, e ela disse que não. A palavra foi passada para o                

MP, e a promotora perguntou se a testemunha sabia alguma coisa da morte de              

Caetano. Ela respondeu que “não soube nada sobre a morte”, mas que “sabe que              

Dipas é inocente”. A promotora perguntou se ela ouviu dizer por qual motivo haviam              

matado Caetano, e Gisele que ouviu dizer “que mataram porque ele era x-9, mas              

não sabe quem matou”. A promotora não fez mais perguntas e o depoimento foi              

encerrado.  

O caso descrito acima ajudou evidenciar questões que vi ao longo da minha             

pesquisa. Com ele comecei a perceber mais claramente que nas audiências de            

instrução e julgamento não eram apenas os membros do Ministério Público que            

precisam ser convencidos ou não da possível culpa do réu, mas também a juíza.              

Ela, por vezes, teve uma postura mais assertiva que a promotora durante os             

depoimentos das testemunhas, fazendo mais perguntas.  

Outra questão interessante foi ver as moralidades (Eilbaum, 2012) envolvidas          

nos processos de construção dos depoimentos das testemunhas. O advogado do           

caso descrito fez perguntas para diversas testemunhas para mostrar como o           
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acusado era “trabalhador” e não “traficante”. Percebi que ter “envolvimento ou não            

com o tráfico” era algo importante de ser estabelecido pela defesa e pela acusação.  

 

“Eu não uso drogas, eu sou um homem evangélico!”  

 

O próximo depoimento que escolhi descrever é um pouco diferente dos           

apresentados até aqui, pois é o depoimento de um réu. Trata-se do julgamento de              

Marcelo, acusado de tentar matar o seu vizinho Aurélio. Segundo a denúncia lida             

pela juíza no início do julgamento, Marcelo havia brigado diversas vezes com Aurélio             

por causa do muro que os dois compartilhavam. Em um dia, o acusado teria atacado               

a vítima com um golpe de foice enquanto ela entrava em casa. Ainda segunda a               

denúncia, a foice teria partido no momento da agressão, o que teria impedido um              

novo golpe. A juíza também disse que o julgamento teve “prioridade” na agenda do              

Júri por a vítima ser idosa.  

Aurélio foi o primeiro a depor, ele falou que havia tido problemas com o              

acusado mas que gostava dele, que ele era afilhado de sua esposa. Disse que ficou               

surpreso com agressão, mas que “não desejava o mal”, que “trata bem [Marcelo] até              

hoje”. O advogado particular que representava Marcelo tentou criar um certa           

polêmica, perguntando se Aurélio “nunca tinha saído para beber” com o acusado, se             

ele era conhecido na rua “como tranca-rua” e se as pessoas não diziam que a casa                

dele seria um “antro espírita”. Aurélio continuou calmo e negou as afirmações. A             

juíza pediu que o advogado “não importunasse a vítima”. Logo depois, a esposa de              

Aurélio prestou depoimento. Ela disse que era madrinha de Marcelo e que gostava             

dele, mas que depois que ele havia “começado a usar drogas”, ele mudou e estava               

“transtornado”. Enquanto ela dizia isso, Marcelo balançava a cabeça e parecia estar            

nervoso. No começo do julgamento, o advogado disse que o acusado ficaria em             

silêncio.  

Na hora do interrogatório do réu, ele voltou a dizer isso e a juíza disse “Dr. de                 

qualquer forma eu ainda preciso gravar ele dizendo isso”. Marcelo se sentou na             

mesa das testemunhas e a juíza começou a gravação. Ela pediu que ele             

confirmasse o seu nome todo e idade (quarenta anos), perguntou se já havia sido              

“preso ou processado” antes e se ele tinha algum “apelido ou vulgo”. Ele respondeu              
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que “não respondeu processo” e disse que já tinha sido chamado de “chuchu”. A              

juíza perguntou se ele iria responder as perguntas ou se iria “exercer o direito              

constitucional de ficar em silêncio”. Marcelo disse que iria responder. A juíza ficou             

um pouco surpresa, e disse que o advogado dele tinha dito que ele não iria               

responder. O advogado pediu para conversar com o acusado, e a juíza permitiu. Os              

dois foram para a sala reservada para os presos junto com dois policiais militares.  

Depois de alguns minutos eles voltaram e Marcelo se sentou novamente no            

lugar na mesa das testemunhas. A juíza retomou a gravação e perguntou            

novamente se o acusado iria responder, e ele disse que sim. Ela perguntou o que               

ele tinha a dizer sobre as acusações feitas e por qual motivo ele havia agredido               

Aurélio. Marcelo respondeu “por ele estava implicando comigo”, a juíza então           

perguntou “mas isso lá é motivo para dar com uma foice em alguém?”. O acusado               

começou a alterar seu tom voz, e a falar muito rápido, parecendo estar bastante              

nervoso. Disse “eu e minha mãe não temos ninguém por nós (...) ele mexia nas               

nossas coisas (...) ele fazia da minha vida um inferno, sempre implicando comigo             

(...)”. A juíza perguntou das acusações de que ele usaria drogas e o acusado              

respondeu rapidamente “eu não uso drogas, eu sou um homem evangélico (...) era             

ele que implicava comigo (...) ele quebrou o meu muro, botava o carro no meu               

terreno, pegava os meus ferros”. A juíza disse “e o senhor acha que isso é motivo                

para fazer isso”? Marcelo respondeu “eu não queria matar ele (...) eu só queria que               

ele deixasse eu e a minha mãe em paz, a minha mãe é acamada, eu cuido dela                 

sozinho”. Continuou dizendo que Aurélio tinha “um centro de macumba em casa” e             

que “fazia da sua vida um inferno”. Disse que a vítima “era de beber, de implicar” e                 

que ele “tinha que ficar vigiando, que temia pela mãe”. A juíza questionou             

novamente se ele achava que podia matar alguém por isso. Marcelo respondeu “eu             

não dei [o golpe de foice] pra matar ele [Aurélio], se eu quisesse eu matava” e a                 

juíza disse logo “mas o senhor não pode matar alguém, nem se o senhor quisesse,               

entendeu?”. O acusado respondeu “eu sei”, com a cabeça baixa.  

A palavra foi passada para o MP, e a promotora perguntou por que o              43

acusado tinha tanta raiva da vítima. Ele respondeu ainda com o tom de voz alterado               

que “eu não estava com muita raiva, eu estava incomodado”. A promotora perguntou             

43 A primeira promotora apresentada no primeiro capítulo deste trabalho.  
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“então o senhor dá um golpe de foice em todo mundo que te incomoda?”. Marcelo               

respondeu que “não, mas que a gente [ele e a mãe] não tem ninguém (...) eu só                 

queria que ele parasse, que ele deixasse a gente em paz”. A promotora perguntou              

“então por que você correu quando a polícia chegou?”. O acusado respondeu “eu             

não corri, eu tava em casa”. Ela perguntou por qual motivo “ele não socorreu a               

vítima”, que “além de tudo era um idoso”. Ele respondeu “eu não socorri ele por               

causa dos parentes que queriam me atacar”. A promotora perguntou se Marcelo            

também não atrapalhava o seus vizinhos e ele respondeu que “não, eu fico cantando              

na minha casa, eu sou um adorador”. A defesa não fez perguntas e a juíza               

perguntou se Marcelo tinha mais alguma coisa acrescentar que não havia sido            

perguntado. Ele respondeu que “não”, mas que queria deixar claro que ele é “um              

homem de Deus” e que “nunca usou drogas”.  

A acusação e a defesa apresentaram suas teses, e logo depois os jurados             

foram votar. Uma das partes que mas me chamou a atenção nesse julgamento foi o               

momento de leitura da sentença. A juíza pediu que todos ficassem de pé, como              

sempre, e começou a ler o texto que ela havia elaborado. Disse que o réu havia sido                 

condenado pela acusação da tentativa de homícidio e que ela estabelecia a pena em              

“cinco anos e quatro meses” que deveriam ser cumpridos em “regime aberto”. Nesse             

momento, ela disse que precisava explicar para todos e principalmente para os            

jurados o motivo de ter estabelecido “uma pena baixa para um crime tão grave como               

uma tentativa de homicídio”. Segundo ela, o caso em julgamento seria “muito            

diferente do comum” do Júri de Niterói, que seriam os “casos de tráfico”. Ela se virou                

para Marcelo e disse “eu estou dando uma segunda chance para o senhor (...)              

espero que o senhor entenda a gravidade dos seus atos e que aprenda a controlar               

os seus impulsos (...) espero que isso não se repita”.  

Escolhi o depoimento descrito acima por achar que ele evidencia          

representações construídas pelos agentes judiciais sobre os acusados e sobre os           

casos. Percebi que a partir do momento que ficou estabelecido que o acusado não              

era um “traficante” mas um “homem de Deus, um trabalhador”, foi permitido que ele              

falasse mais, e inclusive que desabafasse. Por outro lado, o caso parece-me            

evidenciar também o pouco espaço outorgado pelas agências à natureza dos           

conflitos tratados. Esse conflito, além de mostrar as relações de proximidade entre            
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vítima e réu, parece estar envolvendo também aspectos de uma certa disputa de             

natureza religiosa, pois o réu afirmou-se em vários momentos como evangélico, “um            

adorador”, que fica “cantando na minha casa”, enquanto o disse que a vítima teria              

“um antro de macumba” na casa dele. Esses conflitos, conforme pesquisado por            

Miranda et al. (2017), não encontram tratamento adequado nas agências que se            

negam a ver e reconhecer pelo menos formalmente essa dimensão dos conflitos.  

 

A testemunha que não depôs  

 

No dia oito de julho estava marcado um julgamento que tratava de uma             

tentativa de homicídio com a qualificadora do feminicídio. Esse seria o segundo            

julgamento com a atuação da defensora pública que estava no lugar do defensor             

titular da vara. No primeiro julgamento, como mencionei no primeiro capítulo deste            

trabalho, havia acontecido uma grande discussão entre a juíza e a defensora pública             

no julgamento anterior e reclamações de ambas as partes foram anexadas à ata do              

julgamento. Havia uma certa expectativa para o segundo julgamento. Ouvi alguns           

comentários como “hoje vai ser bom, hein”, de pessoas da plateia que já estavam              

prevendo outra discussão. Porém o conflito que mais chamou a atenção não teve o              

envolvimento direto da defensora pública e da juíza, mas da promotora com uma             44

testemunha.  

A segunda testemunha de acusação listada ainda não tinha chegado até a            

hora do seu depoimento, então a promotora propôs inverter a ordem das falas,             

sugerindo que o réu desse seu depoimento antes, enquanto eles esperavam a            

testemunha que estaria presa no trânsito. A defensora pública não concordou com a             

mudança, e disse que preferia seguir “a ordem estabelecida no Código de Processo             

Penal”, que é “tão certinho”. A promotora respondeu que eles iriam esperar então, já              

que a defensora “fazia tanta questão”. O julgamento ficou parado por quase duas             

horas, com a secretária da juíza sempre ligando para a testemunha que dizia que              

“estava em um engarrafamento”, depois que “já estava na ponte” e, por último, que              

“não conseguia um lugar para estacionar perto do fórum”. A promotora desistiu de             

esperar e pediu desculpas. A juíza deu uma pausa no fim do depoimento, para que               

44 A terceira promotora apresentada no primeiro capítulo deste trabalho.  
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os jurados fossem ao banheiro e eles saíram da sala de audiência. A promotora veio               

na direção do público e foi falar com um rapaz que havia entrado na sala de                

audiência durante o depoimento do acusado. Ele estava vestido de forma casual e             

aparentava ter entre 25/30 anos. A promotora parou na frente dele e começou a              

dizer:  

 

P: “O senhor não têm vergonha não?! Chegar 17 horas da           

tarde para um que Júri que começa às 13!” (...) “Eu tive que             

dispensar o seu depoimento porque nós ficamos duas horas         

mofando aqui esperando você chegar!”  

T: - “Eu tava trabalhando.”  

P “Não interessa! O senhor tem que ser liberado para          

comparecer ao Júri” (...) O senhor tinha o dever cívico de           

ajudar a condenar um cara que quase matou a mulher (...) e            

agora você vai ficar aqui esperando, só vou te dispensar          

quando o júri acabar!”  

 

O rapaz que deveria testemunhar ficou visivelmente envergonhado,        

cabisbaixo e tremendo. O policial militar que acompanhava a sessão se aproximou            

dele e disse “você poderia ser liberado do trabalho para comparecer ao Júri, é lei”. O                

rapaz respondeu que não daria porque ele é “Uber ”, que ele esqueceu do             45

julgamento e estava em uma corrida lá no Rio, que a situação é difícil mas que “a                 

prioridade dele é o leite da filha e não a justiça”.  

A situação descrita acima chamou a minha atenção por alguns motivos. O            

primeiro deles foi pela reação da promotora ao atraso da testemunha e            

consequentemente a falta de seu depoimento. O segundo foi a resposta dada pela             

45 O Uber é um aplicativo para smartphones muito popular atualmente. A empresa que controla              
o aplicativo se define como um “serviço que conecta passageiros a motoristas”. Porém ele vem               
causando muito polêmica no Brasil e no mundo, principalmente em relação aos direitos trabalhistas              
dos motoristas e a concorrência com os serviços de táxi. Disponível em: 
 <https://www.vix.com/pt/bbr/812/estupro-protestos-encargos-entenda-a-polemica-do-uber-no-mundo> 
Acessado em 5 de janeiro de 2018.  
<https://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/10/27/uber-tem-500-mil-motoristas-no-brasil-e-di
z-modelo-fica-inviavel-com-pl.htm> Acessado em 5 de janeiro de 2018.  
<https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/entenda-a-polemica-envolvendo-taxistas-e-motoristas-do-uber-e
m-teresina.ghtml> Acessado em 5 de janeiro de 2018.  
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testemunha ao policial militar de que a “justiça” não era sua “prioridade”, mas sim “o               

leite da filha”. Penso que essa fala contribui na reflexão de como a “justiça” e o                

próprio judiciário têm significados diferentes para as pessoas envolvidas nos casos e            

para os agentes. Enquanto que para os “atores judiciais” ela pode ser vista como              

“prioridade”, como uma “obrigação” ou “dever” dos cidadãos, ou defendida assim em            

público; para outras pessoas que estão ou se veem eventualmente envolvidas           

muitas vezes em apenas um processo, ela pode ser classificada de outra forma, sem              

essa relevância, formalidade ou sentido de dever. Para os agentes evidentemente o            

Judiciário é sua rotina, seu trabalho de cada dia, e outorgam a isso uma relevância               

imperativa para os demais; para alguns cidadãos o Judiciário pode se apresentar            

como mais uma instância burocrática e muitas vezes como algo distante e afastado             

de suas rotinas.  

Esse aspecto faz sentido com meu objetivo nesse terceiro capítulo, no qual            

apresentei diferentes depoimentos das testemunhas “não-habituais”. Quis com isso         

evidenciar as diferenças e contrastes desses depoimentos com os depoimentos das           

testemunhas “habituais”. Pois ao longo da minha pesquisa, esses contrastes ficaram           

mais evidentes e percebi como eles eram importantes para a construção das            

“verdades” e das “mentiras” nos casos judiciais, por parte dos agentes e das             

interações que estabelecem com as pessoas que depõem em juízo.  

Antes de concluir, gostaria de destacar alguns aspectos que me chamaram a            

atenção, alguns dos quais já mencionados neste capítulo. O primeiro deles é como             

essa “não habitualidade” se evidencia no desenrolar do depoimento, através de           

questões como: não entender ou não estar familiarizado com a dinâmica da            

audiência ou do processo como um todo; não entender as perguntas; ser            

repreendido pela juíza; não respeitar os tempos.  

Um segundo aspecto é como os casos, através das vitimas e réus, e também              

das testemunhas, evidenciam as relações de proximidade entre os envolvidos.          

Vizinhos, parentes, amigos fazem parte dessas audiências e dos conflitos tratados.           

Essas relações fazem parte do jogo de atribuir mais ou menos credibilidade aos             

depoimentos, sendo colocar uma testemunha como informante um desses indícios.          

Vinculado a isso, quero destacar também como os depoimentos dessas          

testemunhas têm um conteúdo moral significativo, no sentido que a maior parte do             
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tempo se trata de “falar bem” ou “falar mal” de alguém. O par trabalhador x traficante                

é central, mas também se é uma pessoa querida ou não, entre outros. O que parece                

estar em jogo é a construção da reputação das pessoas, muito mais do que os fatos                

em si. Nesse sentido, as perguntas se tornam um pouco circulares, como pretende             

ter demonstrado. Por último, isso também evidencia que a maior parte das            

testemunhas (nos casos aqui, todas) não presenciaram os fatos, mas têm vínculos            

com os envolvidos. Isso dá importância significativa a depoimentos nos quais o “ouvi             

dizer” é central. Esse é um ponto central desses casos que também é interessante              

para refletir como se constrói a credibilidade dos depoimentos (Eilbaum, 2012).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A juíza, os promotores, os defensores públicos, os advogados particulares, os           

réus, os policiais militares, os funcionários e os estagiários da vara, os oficiais de              

justiça, os jurados, os estudantes de direito, os familiares dos réus e das vítimas, e               

claro, as diversas testemunhas, preencheram esse trabalho com informações que          

ajudaram a lhe dar forma. Através das situações descritas, espero ter marcado a             

importância das relações sociais entre as pessoas que formam e dão vida ao Júri de               

Niterói.  

No primeiro capítulo, apresentei brevemente algumas questões históricas do         

Júri no Brasil e o seu formato atual baseado na legislação vigente. Logo depois, refiz               

um pouco da minha trajetória para mostrar as minhas primeiras reflexões sobre o             

Júri, e como cheguei ao Júri de Niterói, o principal campo de pesquisa desse              

trabalho. Ao descrever algumas questões sobre o Tribunal do Júri de Silva Jardim,             

minha primeira incursão nesse campo, pretendi mostrar como construí o meu “olhar”            

(Cardoso de Oliveira, 2000) ao longo do período da minha graduação e como essas              

questões me ajudaram a entender comparativamente o Tribunal do Júri de Niterói.            

Uma das primeiras coisas a chamar a minha atenção na minha pesquisa em Niterói,              

foi a representação acionada diversas vezes sobre os “casos de tráfico”. Creio que             

consegui ter essa percepção, ao pensar de forma contrastiva com o que tinha visto e               

ouvido em Silva Jardim. Ainda nesse capítulo, falei das principais pessoas e            

relações percebidas e observadas. Quis, assim, apresentar ao leitor um breve           

panorama do meu campo, para depois apresentar as principais questões desse           

trabalho.  

Em seguida, no segundo capítulo, apresentei os depoimentos das         

testemunhas que classifico como “habituais”. Comecei abordando os depoimentos         

dos policiais civis Carlos e Carolina, dois policiais civis assíduos do Júri, em dois              

casos que acompanhei. O primeiro deles foi o julgamento de Antônio e Leonardo             

acusados de matar Lucas. Logo após a descrição dos depoimentos, apresentei os            

primeiros pontos que chamaram a minha atenção no julgamento. O primeiro deles foi             

a construção da investigação e da denúncia, que estavam muito baseadas no            

trabalho dos policiais com “colaboradores anônimos”, segundo as falas dos próprios           
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policiais. O segundo ponto foi a forma como Carlos e Carolina falavam e se              

portavam, que me levaram a crer que eles já estavam acostumados a prestar             

depoimentos nesse ambiente. Por último, destaquei o possível conflito entre os           

policiais e as defesas, demonstrado pelas duras críticas feitas pelo defensor público            

e pela advogada. Percebi que havia uma disputa pela “verdade” sobre os fatos             

julgados. Nesse caso, foi também a primeira vez que ouvi a frase que dá título a                

esse trabalho, “a testemunha hoje é a vítima de amanhã”.  

O segundo caso foi a audiência de instrução e julgamento de Eduardo            

acusado de matar Caetano. Ao final da descrição dos depoimentos dos policiais,            

destaquei a forma como os policiais apresentaram o seu trabalho, baseado           

novamente nas informações de “colaboradores anônimos”, ou seja, no “ouvi dizer”.           

Também destaquei a forma como eles reagiram às perguntas, a ênfase que deram             

às suas trajetórias profissionais e como enfatizaram o “perigo” de trabalhar nos            

“casos de tráfico”. Por fim, destaquei como a “comunidade” (por vezes chamada de             

“favela”) também aparecia como um ator nos casos descritos.  

Posteriormente, descrevi o depoimento de Alberto no julgamento de Otávio.          

Salientei os contrastes entre o depoimento dele em relação aos depoimentos de            

Carlos e Carolina. Destaquei as diferenças entre a forma, o conteúdo e ainda o              

tratamento recebido pelos “agentes judiciais”. Ao fazer essas comparações,         

apresentei como diferentes formas de trabalho parecem construir diferentes graus de           

credibilidade. Logo depois, apresentei casos em que policiais militares foram ouvidos           

como testemunhas. Chamei a atenção para uma postura que percebi como           

frequente dos policiais, a de dizer que “não se recordavam” e que “não sabiam” dos               

fatos julgados. Antes de concluir, descrevi dois depoimentos de peritos em casos            

que acompanhei. Salientei como sua falas tinham um caráter mais “técnico” e a             

postura cautelosa que eles tinham ao responder às perguntas e como esses            

depoimentos também podem ser usados para a construção da “verdade”.  

Já no terceiro capítulo, apresentei os depoimentos das testemunhas que          

classifico como “não habituais”. Primeiro, apresentei os depoimentos das outras          

testemunhas ouvidas no julgamento de Antônio e Leonardo. Destaquei a importância           

dos depoimentos para esse trabalho, principalmente em comparação com as falas           

dos policiais civis. Já que eles diziam que “ninguém quer falar”, mas nesse             
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julgamento várias pessoas “da comunidade” prestaram depoimento. Também        

chamei a atenção para as diferentes representações possíveis sobre o ato de            

“prestar depoimento”. Outro ponto de interesse foi a diferença de atuação das            

defesas, e a diferença do tratamento dado a elas pela juíza.  

 Nesse mesmo capítulo também apresentei depoimentos das testemunhas        

chamadas para depor no caso da morte de Caetano. Através da descrição dos             

depoimentos, mostrei com as testemunhas apresentaram versões diferentes da         

apresentada pelos policiais. Apontei para o papel importante da juíza na audiência            

que acompanhei, e a postura assertiva que ela teve. Também enfatizei a importância             

dada à questão de “ter ou não envolvimento com o tráfico” pelos atores do processo.  

No caso seguinte, descrevi o depoimento de, acusado de uma tentativa de            

homicídio. Escolhi pensá-lo em comparação com os outros anteriores. Apontei que           

depois que se estabeleceu que Marcelo não teria “envolvimento com o tráfico”, ele             

teve mais espaço para falar e até desabafar. Também salientei o cunho religioso do              

conflito entre ele e a vítima. Antes do término, relatei o caso de uma testemunha que                

não chegou a prestar depoimento, mas que foi repreendido em público pela            

promotora do caso, evidenciando diferentes percepções e sentidos sobre o próprio           

ato de “depor em juízo”.  

 

“A testemunha de hoje é a vítima de amanhã” 

 

Uma das primeiras coisas que chamou a minha atenção, em minha pesquisa            

em Niterói, foi a ausência de “testemunhas de viso”. Durante os julgamentos que             

acompanhei não vi depoimentos de testemunhas que tivessem presenciados os          

fatos em casos de homicídios consumados, o que a gente poderia pensar como             

sendo a testemunha por excelência. Em relação a isso, também percebi um forte             

discurso dos policiais civis responsáveis pelas investigações no sentido de que           

“ninguém quer falar em comunidade”, como já mencionei. Porém como apresentei           

no terceiro capítulo, acompanhei depoimentos de pessoas da “comunidade” ou da           

“favela”. Essas pessoas apresentavam, inclusive, versões diferentes das versões         

dos policiais. Refletindo sobre essas questões cheguei a dois possíveis          

apontamentos. O primeiro é que por vezes as pessoas falam, mas talvez elas não              
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falem em um depoimento formal o que os policiais civis querem ouvir. Ou, ainda,              

talvez as testemunhas que falam em juízo não são as que eles querem ouvir.  

Para os policiais civis a “verdade dos fatos” é construída no momento da             

investigação, através das “linhas de investigação”, como mostra Medeiros (2016) em           

sua etnografia sobre a DHNISG (Divisão, aliás, da qual fazem parte Carlos e             

Carolina). A autora aponta que os policiais civis dessa divisão constroem a            

“verdade” sobre um homicídio através da utilização de diversas técnicas que vão de             

encontro a suas “linhas de investigação”.  

 

“(...) Utilizando-se de técnicas investigativas, burocráticas e       

represivas orientadas pela “linha de investigação”, os agentes        

conduziam o processo de construção de um “homicídio”, a         

partir de suas técnicas policiais de investigação, controle e         

registro e vigilância e punição. Na medida em que utilizavam          

suas técnicas no percorrer das “linhas de investigação” nos         

inquéritos policiais, os agentes também conduziam e se        

encontravam com outras linhas, diferentes daquelas que eles        

controlavam o fluxo e os limites, interagindo com as vidas das           

pessoas e coisas que constituíam parte no mundo. Nessa         

interação, acionavam suas moralidades que, inclusive,      

informavam a construção policial de uma verdade sobre um         

“homicídio”, cujo ponto inicial era um morto num “local de          

crime”, e era também o ponto final da existência de um           

vivo.”(Medeiros, 2016; p. 16  - grifo meu). 

 

Sendo assim, para os policiais civis apresentados em minha pesquisa, a           

versão “verdadeira” sobre os fatos julgados no Tribunal do Júri já havia sido             

construída por eles no momento da investigação. O que pode ser demonstrado por             

suas posturas e por suas falas ao dizerem que vão falar sobre a “realidade dos               

fatos” ou ainda que vão “narrar” os fatos. Por isso, para eles qualquer versão que               

não vá de encontro a deles não seria de fato verdadeira.  
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Outro ponto importante são as representações construídas no momento das          

investigações que vem à tona no Júri. Os policiais acionam diversas representações            

em seus depoimentos para dar credibilidade, ou não, a seus “colaboradores           

anônimos” e aos acusados. Em relação aos “colaboradores anônimos”, os policiais           

os descrevem como “pessoa de bem”, “trabalhador” e ainda “alguém que mora na             

comunidade há muito tempo”. Já em relação aos acusados, os policiais dizem ter             

“certeza” de que são “envolvidos com o tráfico”, por exemplo.  

Essas representações podem ser aceitas ou não pelos agentes judiciais, e           

isso é relativo também à credibilidade dos próprios policiais. Para Alberto outro perfil             

é construído, como alguém “religioso”, “mais calmo”, que conhece a região e os             

acusados, que nunca matou ninguém etc. Esse perfil é construído por ele em suas              

respostas, mas também pelas perguntas dos agentes judiciais, em especial a           

promotora. 

Também acho importante demarcar a representação construída pelos        

policiais de seu próprio trabalho. Como algo “difícil”, “perigoso”, “que nenhum           

cidadão de bem se envolve”, entre outras categorias. Essas frases acionadas no Júri             

ajudam a construir uma representação sobre seu trabalho, e de como eles            

conseguem realizá-lo mesmo com tanta “dificuldade”.  

Para além disso, durante os julgamentos também percebi representações         

acionadas por diversos atores judiciais sobre o “tráfico de drogas” e sobre “ter ou              

não envolvimento com o tráfico”. Percebi que essas eram categorias morais           

(Figueira, 2008; Eilbaum, 2012; Nuñez, 2017) importantes naquele espaço, pois          

através delas era julgado se o depoimento de alguém era mais ou menos             

“verdadeiro”. Acho importante marcar que em teoria a verdade judicial seria           

construída ao longo do processo, porém percebo em minha pesquisa que a            

“verdade” por vezes é construída anteriormente, atribuindo aos acusados a culpa ou            

não (Kant de Lima, 2012). Nesse processo as testemunhas são fundamentais           

porque, como pude perceber, o papel delas, quando são definidas como “envolvidas            

com o tráfico” ou quando intervém em casos “de tráfico”, não é estático. Como              

demonstra a frase que dá título ao trabalho, os agentes repetem que “a testemunha              

de hoje pode ser a vítima de amanhã”. Essa frase me pareceu particularmente             

significativa porque, além de explicitar a importância desse lugar do depoimento,           
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evidencia a ambiguidade de papéis (réu, vítima, testemunha) e as emoções que são             

construídas em torno ao ato de depor (medo, ameaças, etc).  

Um dos meus objetivos nesse trabalho foi marcar como os depoimentos das            

testemunhas são momentos importantes do Tribunal do Júri de Niterói. Neles as            

“verdades” e as “mentiras” sobre os processos são criadas e acionadas através da             

interações entre os diversos atores. A “verdade” e a “mentira” aparecem, assim, não             

como coisas estáticas, mas sim como coisas que estão em disputa a todo momento.              

O momento de construção dessas categorias aparece como tenso e conflituoso.           

Assim, a questão parecem ser os graus de credibilidade que são dados a diferentes              

testemunhos e como eles vão sendo construídos a partir de valores morais, formas             

de interação, posturas corporais, gestos que são acionados pelos diversos atores ao            

longo das audiências. Percebi que nessa construção vai se definindo também a            

reputação dos envolvidos, sejam os agentes, sejam as testemunhas, réus e vítimas.            

E que essa reputação está principalmente representada através de categorias          

morais e baseada, portanto, em moralidades em comum ou em disputa.  

Assim, espero com as descrições e apontamentos aqui apresentados,         

suscitar novas reflexões para trabalhos futuros e, ao mesmo tempo, evidenciar e            

encerrar um momento da trajetória que estou construindo na Antropologia, pela qual            

me decidi quando iniciei o Bacharelado em Antropologia.  
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