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Resumo: O presente artigo busca descrever e analisar o lugar dos dispositivos 

morais nas práticas discursivas judiciárias (Tribunal do Júri) e jornalísticas em 

instituições sediadas na cidade do Rio de Janeiro. Como os juízos morais são 

acionados nos discursos institucionais (Judiciário e Imprensa)? Como as práticas 

discursivas dessas instituições contribuem, por meio de um processo de 

acusação/defesa moral, à construção do sujeito (objeto de investigação 

judiciárias e jornalística)?Como estas instituições operam determinados sentidos 

de `` fazer justiça``? 
 No âmbito das práticas judiciárias criminais, as questões morais relativas 

ao motivo do crime e aos sujeitos morais da vítima e do acusado são fatores 

fundamentais á construção de sentidos de `` fazer justiça ´´ e a decisão do corpo 

de jurados. 
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 As práticas jornalísticas, por sua vez, ao apresentarem notícias sobre 

crimes, vítimas agressores/ bandidos, constroem um sentido moral acerca dos 

eventos e de seus protagonistas. Essas notícias operam uma redução de 

complexidade dos eventos narrados, utilizam dispositivos de acusação moral e 

contribuem para construir uma imagem estereotipada dos envolvidos na trama.  

Palavras-chave: Sentidos de justiça, moralidade, Imprensa, Tribunal do Júri 

  

 Introdução 
 A partir da proposta de descrição densa (Geertz, 1989), pretendemos 

colocar em relevo a construção do sujeito moral e suas articulações com os 

sentidos de justiça no contexto dos campos jurídico e jornalístico, no Brasil.  

 A tarefa da antropologia é produzir uma representação (etnográfica) da 

realidade social observada. Dessa forma, uma importante contribuição da 

antropologia é compreender o contexto específico dos quais os atores realizam 

suas ações, resolvem seus dilemas e constroem leituras de mundo 

(Geertz,1989). 

 Não esquecendo que a antropologia é uma disciplina que tem por função 

interpretar as ações dos atores e que os antropólogos sempre interpretam as 

ações de 2a ou 3a mão, é necessário, na pesquisa captar o discurso social e 

anotá-lo transformando o acontecimento em uma inscrição que pode ser lida e 

consultada.  

 A presente pesquisa busca contrastar as práticas judiciárias e jornalística, 

respectivamente, a partir do Tribunal do Júri e da análise do discurso captado a 

partir de reportagens que circularam em torno do caso Vera Lúcia, procuradora  

aposentada que teve a prisão decretada por tortura a uma menina que acabara 

de adotar3 

 O instrumento de análise para perspectiva comparativa são os repertórios 

morais (Noel, 2014) utilizados nas duas instâncias funcionando como processos 

de legitimação de verdade (Foucault, 1999). Os repertórios morais são 

configurações socialmente disponíveis, mais ou menos abertas e mais ou menos 

                                                        
3  O caso circulou na imprensa em meados de 2010. Vera Lúcia, promotora aposentada, 

é acusada de torturar uma menina de 2 anos e 10 meses de idade. De acordo com as 
reportagens da época, a promotora é acusada de agredi-la moralmente e fisicamente. A denúncia 
partiu do Ministério Público, após uma gravação de um dos ex empregados da magistrada que 
gravou, durante uma almoço, as constantes violências de Vera Lúcia á vítima.  



mutáveis em recursos associados sobre a base das afinidades em suas 

formalidades socialmente habituais de aquisição, ou seja, os repertórios morais 

são os elementos que os atores sociais tomam de empréstimo da estrutura social 

(recursos) e mobilizam frente a uma determinada situação.  

 Em relação ao campo jurídico, o argumento é de que a moral é um 

elemento estratégico cujos operadores jurídicos mobilizam no processo de 

produção da decisão judicial4. Neste sentido, pretendemos retomar o debate a 

partir da apresentação de trechos de um julgamento no plenário do Tribunal Júri. 

Nela podemos observar ``como a expressão dos sentimentos, regida pelas 

formas rituais, aparece como uma parte constitutiva da administração de justiça 

(Eilbaum, 2013, p.342)`` fazendo funcionar um senso de justiça a partir de um 

embate de teses morais mobilizadas pelas partes para gerar o convencimento 

dos jurados.  

 Em relação ao campo jornalístico, analisaremos algumas reportagens 

acerca do caso Vera Lúcia, demonstrando que, ao mesmo tempo em que narram 

o acontecimento, há uma produção de imagens acerca da procuradora (bruxa5, 

má, etc) que será construída a partir das falas da Acusação, da Defesa, das 

testemunhas etc. que a imprensa mobiliza no processo de construção de 

notícias.  

  
 Entre os fatos e moralidades: considerações a respeito do caso Vera 
Lúcia 

  Nesta parte, pretendemos refletir o modo através do qual a imprensa 

coloca uma série de dispositivos morais, ao mesmo tempo em que narra os 

casos enunciados em suas reportagens.  

  De acordo com as diferentes reportagens do G1 e do Fantátisco6 a 

procuradora aposentada Vera Lúcia foi acusada de agredir fisicamente uma 

menina de dois anos que estava em processo de adoção. O Ministério Público 

                                                        
4  O lugar da moral no Tribunal do Júri. Dissertação de mestrado apresentada à banca do 

programa de Pós graduação em Ciências Sociais- PPGCS- Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas da Universidade Federal Rural do Rio De Janeiro, como parte dos requisitos 
necessários à obtenção do título de Mestre em 14 de março de 2014. 

5 Uma das reportagens à ligam com a prática de bruxaria. Kant( 1995) denota que estas 
práticas acusatórias guardam mecanismo com a inquisição e o próprio processo de 
inquisição devassa. Um dos princípios da instalação do Inquérito pela Igreja Católica servia 
para verificar a acusação de bruxaria.  
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tomou conhecimento do caso e a denunciou baseado em uma gravação feita por 

um dos seus ex funcionários que demonstrava os maus tratos aos quais a 

menina era submetida pela procuradora. Em primeiro lugar, o Conselho Tutelar 

foi acionado retirando a menina da casa da acusada e, em seguida, procurando 

o Ministério Público para apresentar o caso.  

  Após o Ministério Público apresentar uma denúncia formal ao juiz, se 

estabeleceu o início do processo, que teve como uma de suas implicações, a 

prisão da acusada. O caso ganhou notoriedade pública passando a circular em 

vários veículos de comunicação. 

  A disputa entre a Promotoria e a Defesa (advogado da ré) se sustenta 

também em torno das testemunhas (acusação/defesa) que são entrevistadas 

pelos veículos de comunicação e também se estabelece acerca da índole da ré. 

Resolvemos, então, mapear alguns trechos que são importantes para a busca 

de sentido (Geertz, 1989) que será posto em circulação através deste veículo.  

  As reportagens estudadas apresentam a característica de reproduzirem 

depoimentos das testemunhas que funcionam como fundamento de acusação/ 

defesa acerca da acusada. Em seguida, selecionamos os principais 

depoimentos que foram utilizados como recursos da defesa ou acusação da 

procuradora pela imprensa.  

 
 Acusação 

- “Os caseiros dela reclamavam muito, que ela chegava brigando e que ela os 

humilhava. Humilhava mesmo”, conta a caseira Maria José Moreira.  

-“Todo mundo que saía da casa dela era ladrão. Quando saia um, ela inventa 

que roubou uma coisa dentro na casa dela. Ela é maldosa mesmo”, diz a caseira 

Lisete Carvalho. Maria Aparecida da Silva trabalhou como empregada doméstica 

no apartamento da procuradora aposentada em Ipanema, no Rio, e afirma: “Ela 

me demitiu por roubo”. O objeto roubado seria um aplique, uma espécie de 

peruca. O caso foi parar na polícia, mas acabou arquivado.  

- Sempre nas refeições tinham essas agressões, ela perdia a paciência, agia 

com raiva com a menina e aí ofendia, batia. Por isso que eles conseguiram 

gravar, era só gravar um almoço ou um jantar que aconteceria isso. Não foi um 

fato isolado, pelo contrario, todos os depoimentos dizem que isso era habitual”, 

conta Carla Rodrigues Araújo de Castro, promotora de Justiça.  



-As gravações foram feitas por ex-empregados da procuradora. "Eu achava que 

ela ia matar a garota e a culpa ia ficar na gente, que era empregada" – Arquivo 

– Fantástico – maio de 2010 

-Segundo a desembargadora, “os argumentos trazidos na impetração são 

contrariados pela realidade que se tem notícia”. Ela afirmou também que 

constatou “depoimentos de testemunhas presenciais da crueldade com que a 

menor seria tratada dentro de casa”. De acordo com o texto da decisão, a menina 

era constantemente espancada com socos, chutes, puxões de cabelo e era 

mantida trancada em um quarto. 

- Gizelda lembrou na sentença que a menor não foi matriculada em uma escola. 

De acordo com a desembargadora, “há motivos e bem contundentes” para que 

a procuradora seja mantida custodiada, pois “demonstrou verdadeiro desprezo 

pela lei e pelas decisões judiciais”, escreveu, lembrando que a procuradora 

desapareceu. “Aquela pessoa que foi do judiciário a vida inteira deveria ter 

respeitado a decisão judicial”, disse na última segunda-feira (10) o presidente do 

Tribunal de Justiça, Luiz Zveiter. 

- “Ela não deixava a gente dar banho e nem dar comida à menina. Não podíamos 

nem brincar e muito menos levá-la pro parque ou à praia. Ela queria fazer tudo. 

Mas se a menina não desse bom dia, já era um motivo para ela bater”, contou 

-“Não faça essa coisa de preto, faça a coisa certa, faça coisa de branco”. Ela se 

referia a um outro funcionário como “pedaço de carvão”. 

Em entrevista exclusiva ao Fantástico, a promotora que cuida do caso diz 

que a tortura psicológica pode ter sido pior do que a física. “As ofensas morais e 

as agressões, chamá-la de ‘vaquinha’, de ‘cachorra’, isso também é tortura. 

Talvez seja até mais sério do que a agressão que mostra a foto dela com os 

olhos machucados”, afirma a promotora. 

 De acordo com IML, menina foi maltratada A menina de 2 anos que, 

segundo laudo do Instituto Médico Legal (IML), foi vítima de maus-tratos. Ela foi 

encontrada com vários ferimentos pelo corpo. Além disto, a partir dos relatos 

contatamos que a magistrada, além da acusação de maus tratos à menina, é 

relatado um crime de racismo aos seus funcionários. Trata-se de um sistema de 

produção de notícia que vai assumindo a presunção da culpa (Kant, 1995) 

através de múltiplos saberes que se entrecruzam ajudando a montar a imagem 

de uma ré culpada de antemão.  



 Desta forma, constatamos que a defesa da magistrada é registrada nas 

reportagens de uma maneira bem menos contundente e com menos espaço que 

a acusação. Abaixo, para comparar há uma série de discursos e versões 

apresentadas pelas reportagens que operam como um mecanismo de defesa à 

magistrada.  

 
Defesa 

“Isso é um desrespeito. É um descrédito de uma pessoa que já fez parte da 

Justiça”, lamenta a promotora de Justiça do Rio de Janeiro, Carla Araújo de 

Castro.  

Como explicar a imagem que chocou o Brasil: a dos olhos roxos da menina? O 

advogado diz que a procuradora apresenta duas possibilidades: ou a criança foi 

agredida por uma empregada ou, segundo ele, a criança caiu. “A criança caía 

muito em casa e corria dentro de casa. É um apartamento muito grande. 

Segundo ela [a ex-procuradora], deveria ser um hematoma da testa, que depois 

de 24 horas, houve um derrame sobre os olhos da menina”, justifica o advogado 

“Causa-me muita estranheza o que leva uma pessoa a procurar uma adoção, a 

se submeter a um processo de adoção, que não é simples e não é rápido, para 

poder conseguir ter a guarda de uma menina e maltratá-la”, avalia a promotora 

Carla Araújo de Castro (amiga da ré). “Adotar uma criança, ela me disse sempre, 

foi a pretensão dela. Ela é sozinha, tem um patrimônio razoável, tem 66 anos de 

idade, solteira, sem filhos, sem irmãos, sem parentes. Ela queria ter uma 

companhia além dos bichos que ela tem em casa, que são dois gatos e um 

cachorro”, conta o advogado Jair Leite Pereira.  

 A senhora acha que foi uma grande armação dos empregados isso? - Eu acho. 

Uma grande armação. - Não acho que foi só comigo não. Eu acho que a maior 

armação foi com a criança. 

- Dizem que a senhora batia com a cabeça da criança numa mesa de mármore? 

- Então eu pego uma criança pra criar, para ser até um esteio pra mim, na minha 

velhice, nessa idade que eu me encontro, e vou criar uma cobra? Ora, eu sou 

mãe para educar. Eu peguei uma criança para educar. 

-"Vou aguardar o depoimento das testemunhas, mas meu objetivo é mostrar que 

a classificação deve ser por maus tratos, quando há exagero na educação. Isso 

seria no máximo maus tratos``, relata o advogado da procuradora. 



         Para a procuradora (amiga sua e não a denunciante), que afirmou ter 

dificuldades na relação com empregados, ela está sendo vítima de um complô. 

 De maneira geral há uma disputa moral em torno do reconhecimento do 

discurso legítimo entre a promotora e a defensoria que se articula com a imagem 

que vai ser criada e será julgada a partir das reportagens: de um lado, a tentativa 

da acusação de colocá-la como uma pessoa má, bate na filha adotiva, disfere 

pronunciamentos racistas, isto é, moralidades que não condizem com sua 

posição enunciativa. De outro lado, a Defesa tenta tirar proveitos de sua elevada 

posição social articulando acerca da índole e histórico da ré, dentro da instituição 

do Ministério Público. Em geral, todo o depoimento- Defesa e Ministério Público- 

buscam articular uma versão a um comportamento e índole da ré.  

 Neste sentido, tratamos estes discursos como uma forma de repertório 

moral que mobiliza um senso de justiça que delimita a atuação do jornal. O 

campo jornalístico (Bourdieu, 1997) detendo o monopólio legítimo de dizer o que 

ocorreu, a maneira e o modo como se passaram os fatos, produz e reproduz 

uma imagem da ré (Sheretzmayer, 2012) que será julgada pelos leitores.  

 O veículo de comunicação busca orientar a interpretação dos leitores 

produzindo um senso de justiça que emerge do debate contraditório das versões 

entre a MP e o advogado da procuradora. Neste caso, salientamos que as 

moralidades, dentro do campo jornalístico, funcionam como um guia de 

interpretação para os leitores. Os jornalistas mobilizam repertórios morais que 

coadunam para criarem uma versão que será vencedora e circulará em destaque 

na reportagem do jornal.  

 Os jornalistas têm como especificidade narrar um evento a partir de uma 

seleção do caso e colocá-lo em formato de texto. Neste sentido, é importante 

denotar que o seu discurso jornalístico funciona de modo a retratar a realidade 

buscando, principalmente, as transcrições de falas dos indivíduos como uma 

recurso de autoridade (Geertz, 2009). Esta autoridade jornalística é uma 

determinada maneira de mobilizar uma série dispositivos a fim de, ao final, 

produzir uma leitura do real endereçada aos leitores. Neste sentido, podemos 

afirmar que as disputas morais acionadas pelos repertório das partes, 

caracterizam formas de construção da realidade ou, mais especificamente, da 

“verdade” acerca do sujeito interpelado por um discurso que o institui num 

espaço simbólico (ex: traficante x trabalhador). 



 O campo jornalístico demonstra que para assinar a reportagem é 

necessário mobilizar uma série de recursos que vão além do fato (acontecimento 

relatado). Esse campo denota sua força a partir da percepção de que o discurso 

jornalístico se sustenta em práticas que são captadas a partir do sentido que 

atribuem aos seus leitores, isto é, os repertórios morais são um conhecimento 

prático do jornalista que se baseia em um habitus (Bourdieu), que orienta suas 

ações no processo de produção de notícias.  

   
Repertórios morais como prática de disputas: a bruxaria em questão 
 Um episódio importante que saiu em várias matérias endereçadas ao 

assunto se estabeleceu em relação acusação da ré ser praticante de bruxaria.  

De acordo com a reportagem,: Os Bruxos estariam revoltados com a imagem 

passada pela procuradora aposentada Vera Lúcia Sant’Anna Gomes sobre a 

bruxaria. A acusada de torturar a menina de 2 anos que ela pretendia adotar faz 

parte de diversas comunidades virtuais ligadas ao tema. Segundo o terapeuta 

holístico e membro da comunidade no Orkut 'Bruxaria Natural', Newton Souza, 

de 30 anos, a bruxa Vera denegriu a imagem do ritual. “Fazemos ritos para o 

bem, é um culto à mãe natureza. Não serve ao mal", garantiu 

 A procuradora participa de comunidades no site de relacionamento Orkut 

como 'Sociedade Wicca & Bruxaria', 'Xamanismo' e 'Tarologia'. De acordo com 

Newton, na bruxaria wicca existem sacrifícios simbólicos. Ele explicou que os 

rituais de purificação, muita vezes marcados pela internet, acontecem para 

saudar a chegada de uma nova estação 

 Onde esta acusação de bruxaria se relacionaria com uma reportagem que 

busca relatar os acontecimentos se estabelecendo a partir de um caráter de 

narração do factual, isto é, do que se teria passado? Ela entra como um processo 

de acusação contra a procuradora. Embora, não haja uma acusação formal por 

parte de uma entidade ou mesmo dos bruxos acerca da acusada. A nítida 

tentativa de ligá-la a bruxaria a coloca em uma posição moral inferior a outras 

práticas religiosas. Na nossa sociedade brasileira, a bruxaria é ligada a práticas 

negativas. Uma volta histórica no Brasil permite a concepção do inquérito 

devasso (Kant, 1995), exatamente, contendo como um dos seus elementos a 

procura de bruxarias como práticas que se opunham a Igreja. Note-se que essa 

divisão ainda permanece. E este elemento que em nada elucida o caso vem para 



denegrir a imagem da acusada. Desta forma, a moral aparece como um 

elemento que é importante para análise da conduta da ré e a ser valorado 

construindo uma imagem negativa em consonância com a posição enunciativa 

dos sujeitos. 

 Lacerda7(2012) relata um julgamento realizado pelo Tribunal do Júri que 

realçava a prática de bruxaria da ré. A participante era acusada de participação 

em uma seita e teria realizado emasculações em meninos de Altamira guiadas 

pela prática religiosa. A autora acompanhando o julgamento da acusada enxerga 

que a acusação de prática da bruxaria funciona como uma espécie de discurso 

que cria um sentido à um caso, aparentemente, sem solução e motivo. Isto é, a 

bruxaria entraria como uma recurso a ser mobilizado que traria um sentido às 

práticas que são, a princípio, compreendidas como difícil explicação. No caso 

acima relatado, a acusação de bruxaria funcionaria para criar um sentido 

inaceitável à ação perpetrada pela Vera Lúcia. A bruxaria é um repertório moral 

que implica na produção de determinados efeitos de sentido. 

 Há um “linchamento moral” que se dá a partir da utilização de categorias 

de acusação (bruxa, bandida etc.) acionando, desta forma, um repertório moral 

com o objetivo de construção do sujeito moral (no caso, a acusada) e seus 

efeitos no plano jurídico processual (a condenação da ré). 

 A circulação das reportagens, nesse contexto, funciona como um 

dispositivo de culpabilidade da ré.  

Há uma produção jornalística de uma narração do caráter moral da ré. 

Neste sentido, ao divulgar as distintas falas das partes se buscou criar um 

sentido de justiça em torno do caso em questão. As teses morais descritas nas 

reportagens criam um novo sentido de interpretação (Geetz, 2001) ao caso e 

um senso de justiça que opera a partir da redução da complexidade dos caso e 

permitindo enxergarmos que o veículo de comunicação jornalística busca 

preencher os acontecimentos com a criação/divulgação da índole da acusada.  

 Um exemplo do caso é a divulgação, supostamente, de racismo da 

acusada. Esse recurso estratégico funciona como uma série de 

                                                        
7 Em sua Tese de Doutorado: O `` Caso dos meninos emasculados de Altamira``:Polícia, 

Justiça eMovimento Social a autora trata da mobilização dos casos de meninos 
emasculados, retirada de suas genitárias, e investiga o processo de mobilização de 
movimentos sociais a partir de casos que viraram objeto do inquérito e julgamento devido a 
realização da mobilização do movimento dos parentes das vítimas. 



emparelhamentos que, de alguma forma, constroem a acusação acerca da Vera 

Lúcia. As respectivas acusações (racista, bater em crianças, bruxaria) funcionam 

como um processo acusatório que dificulta a capacidade de defesa da ré perante 

os leitores porque os afasta de uma empatia com a ré.  

 

Tribunal do Júri   

O Tribunal do Júri é a instância judiciária responsável por julgar os crimes 

dolosos contra a vida, crimes consumados ou tentados, estes crimes são: 

homicídio doloso, infanticídio, instigação (induzir), induzimento ou prestação de 

auxílio ao suicídio e aborto. No entanto, na sua grande maioria dos casos que 

são julgados se destacam o homicídio doloso.  

A instituição do júri é formada por um juiz togado e 25 jurados que devem 

se apresentar em plenário do júri. Após o procedimento do sorteio serão 

escolhidos 7 jurados que formarão o Conselho de Sentença em cada sessão de 

julgamento. Idealmente o corpo dos jurados deve ser extraído da diversidade da 

população, assim, deve ser composto de distintas classes sociais econômicas, 

políticas, sociais, mas, também culturais, independente da religião e formação, 

profissão, ou seja, deve contemplar a diversidade da população. O procedimento 

do júri pode ser iniciado por um juiz na fase da pronúncia e terminado por outro 

na segunda fase do plenário do júri. 

 

 Teses morais e processo decisório no Júri 

 A fase do plenário do Júri é caracterizada pelas alegações orais entre as 

partes, juntamente, com a presença do réu. Trata-se de converter os múltiplos 

saberes registrados documentados no processo em alegações orais que 

forneceram as provas para os jurados. O meio a partir do qual isto é realizado é 

por uma encenação das partes no plenário do Júri. O “teatro” do júri representa 

a capacidade dos operadores jurídicos julgarem os crimes e se estas mortes são 

ou não objetos de reprovação social (Shiritzmayer, 2012).  

 O processo é montado como uma rede discursiva (Figueira, 2008) 

envolvendo os múltiplos atores com suas versões do caso.  

 O debate oral entre Defesa e Acusação no Plenário do Tribunal do Júri 

ocorre levando-se em conta as expectativas dos jurados. Neste sentido, os 

debates se estabelecem mais sobre convenções sociais do que sobre as leis. É 



por este motivo que todo o julgamento no plenário do júri estabelece uma nítida 

aproximação com teses morais em torno dos réus que estão sendo julgados.  

 O fator moral é relevante para o princípio de julgamento biográfico do réu 

(Figueira, 2008), ou seja, pelo princípio inerente à prática judiciária o réu é 

submetido a uma ampla investigação sobre a sua vida, inclusive, no início do 

ritual, o juiz questiona o réu sobre profissão, idade, grau de instrução etc. Este 

processo de investigação biográfica continua no decorrer do ritual judiciário com 

a fase testemunhal. Nesta fase, as testemunhas traçam paralelos entre o perfil 

do réu e o acontecimento. Daí, portanto, a dificuldade que se tem de na dinâmica 

do ritual separar o julgamento do fato, da pessoa (sujeito moral).   

 As distintas teses morais apresentadas pelas partes são compreendidas 

como repertórios utilizados para convencer os jurados acerca de suas versões. 

Elas partem dos recursos comuns que são conhecidos pelos operadores 

jurídicos: linguagem técnica, Código Penal, Processual, etc. Os operadores 

jurídicos, através dos habitus (Bourdieu), conseguem produzir e reproduzir 

noções jurídicas que emergem a partir do saber jurídico que eles compartilham. 

Neste sentido, compreendemos a moral como um recurso estratégico que 

preenche os espaços e as narrações dos acontecimentos buscando produzir 

uma nova interpretação a partir dos documentos expostos, no plenário do Júri, 

aos jurados.  

O Tribunal do júri é um jogo8,ou seja, é uma esfera de combate entre as 

partes que estabelece uma disputa verbal  a fim de chegar à verdade dentro do 

processo judicial. 

O Plenário do Júri é o momento responsável por estabelecer o desfecho 

do julgamento: condenação ou absolvição do réu pelos jurados. O procedimento 

do plenário permite captar a arena do campo jurídico como um momento (re) 

leitura do caso. Neste sentido, propomos que os juízos morais consubstanciam-

se em aspectos que as partes  utilizam nas disputas argumentativas e de 

atribuição de sentidos. 

                                                        
8 A noção de jogo é tomada de empréstimo de Huizinga (2012) pelo qual o jogo é um elemento 

importante no aspecto da cultural. Trata-se de pensar o Júri como um espaço dramático cujos 
operadores jurídicos representam papéis (Goffman, 2011) e que, momentaneamente, esta 
representação cria um sentido específico que absorve os participantes as regras e princípios 
inerentes aos fundamentos do plenário do Júri.  



 O capítulo retrata um estudo de caso sobre um julgamento realizado em torno 

de réus que foram acusados de ajudarem a darem fuga no homicídio. Os integrantes 

eram acusados de ligações com a milícia. A análise da dinâmica dos julgamentos foi 

realizada pelo método de observações diretas dos julgamentos e transcrições das 

falas dos participantes. 

 
Um caso do Júri 

 A moral atua conforme a representação (Goffman, 2011) das partes seja mais 

favorável para interferir na decisão dos jurados. O elemento moral deve ser analisado 

conforme o jogo estratégico das partes. A moral é uma característica que habita a 

situação9 que definirá o desempenho dos participantes em plenário. Através dela, as 

histórias narradas que compõem o jogo (Shiritzmayer, 2012) do Tribunal do Júri 

ganham um elemento valorativo nas decisões do Jurado.  

 Observamos um caso que ocorreu em Nova Iguaçu, mas que devido ao 

requerimento da Defesa, foi levado a ser julgado no Rio de Janeiro. De acordo com 

a denúncia, na data de 27 de maio foram efetuados disparos de arma de fogo com 

livre e consciente vontade de matar. Os acusados concorreram para o crime 

auxiliando a fuga em um carro Pálio de cor verde. O nome da vítima era Paulo Ricardo 

e seu pai Raimundo Julião foi responsável por relatar o caso às autoridades 

judiciárias. 

 De acordo com os elementos discutidos no processo, o envolvimento dos 

participantes com a organização da milícia ficou evidente pelo próprio processo de 

emparelhamento (Geertz, 2008) típico do ritual judiciário. Os envolvidos negavam sua 

participação com o grupo e o promotor mostrava um processo anterior cujo juiz os 

havia condenado. Em seguida, os acusados diziam que não se conheciam, mas o 

promotor mostrou em plenário uma foto com todos os acusados na moto. No plenário 

há três acusados10. A evidência da relação dos acusados com o fato fica 

demonstrada pelas seguintes falas: 

                                                        
9     De acordo com Goffman (Goffman, 2011, p. 11), A situação é: A informação a respeito do 

indivíduo serve para definir a situação, tornando os outros capazes de conhecer 
antecipadamente o que ele esperará deles e o que dele podem esperar. Assim informados, 
saberão qual é a melhor maneira de agir para dele obter uma resposta desejada. 

10 Para preservar o processo de identificação os chamaremos de nomes fictícios Luciano, Pedro, 
Paulo. 



- (T111) Sim. Eu indiciei o João12, O Luciano, com certeza, o Pedro e o Paulo, 

mas não sei dizer com precisão se são um deles. 

O promotor consegue reunir os documentos para anexar no processo. Sendo 

assim, mostra além das fotos, um relatório da CPI das milícias que cita os réus como 

participantes da organização. Além deste fato, lê a sentença do juiz que, 

anteriormente os havia condenado por participação em quadrilha:  

- (P) Conforme podem ver a condenação do juiz, tal impressionante relato 

dado por ele não o deixa dúvida na participação dos réus com as milícias. 

Neste momento, destaca: a condenação dos réus com a milícia que, mesmo 

sendo conhecida publicamente sua atuação, isto é, que esta mata suas vítimas, com 

diversos disparos e as testemunhas normalmente não vão denunciá-los não serão 

questionados pelos jurados em nenhum momento. Esta observação, primária, é 

importante para apontar uma série de elementos que se seguirão a nossa análise. 

 

- (J) O senhor já ouviu falar que eles são criminosos? É milícia? 

- (T2) Milícia não tem. 

- (J) Lá tem atividade de milícia? 

- (T3) Lá não.  

 

Conforme todos os procedimentos vistos em campo, no Júri, não se quer 

apenas chegar à autoria dos crimes, mas classificá-los de acordo com as pessoas 

envolvidas e, para isso, entra em cena uma série de perguntas acerca de aspectos 

da personalidade da vítima, da sua ocupação, de seus amigos, de suas atividades. 

O processo que autoriza as narrativas das histórias coloca em cena (Balandier, 1982) 

juízos de valor sobre estas narrações e as pessoas envolvidas. Esta característica é 

própria do ritual judiciário. Sendo assim, começa uma longa série de 

questionamentos sobre informações, que, aparentemente deveriam ser alheias ao 

processo: idade do réu, amigos, hábitos. Este processo se pode conceber como um 

método avaliativo que: 

 

                                                        
11 T1: Se trata da 1ª testemunha. Esta vem a ser o delegado que instalou o inquérito policial e 

relatando a participação dos acusados na milícia, T2: Segunda testemunha. T3: Terceira 
Testemunha. D: Defensor. P: Promotoria. J: juiz. 

12 João é o líder da organização. 



Para além de réus e de suas histórias, o que está em 

julgamento, portanto, são os valores que essas histórias 

permitem pensar; valores que não estão esmiuçados na 

legislação, mas que, caso não existissem, removeriam os 

alicerces das leis. (Schritzmeyer, 2012, p. 146). 

 

É esta característica específica, de julgar moralmente os envolvidos, que está 

em jogo no Tribunal do Júri. Os operadores de Direito jogam o jogo conhecendo que 

esta via de posição moral que, principalmente, o réu, mas também as testemunhas e 

vítimas estarão posicionadas, é importante para o convencimento dos jurados. Assim, 

uma estratégia que veremos é (re) colocar os atores devidamente em seus lugares 

morais. 

Os valores podem ser colocados em julgamento. Ao produzir uma imagem do 

fato narrado, tem a capacidade de operacionalizar uma ilusão teatral de caráter 

eminentemente universal (Schritzmeyer, 2012). É esta capacidade de representação 

teatral (Balandier, 1982) que, transformando uma história específica, de um caso, em 

uma narração de caráter metanarrativo e universal que permite ao Júri, analisar casos 

específicos como dramas13 que representam todos nós. Assim, o que se tem é uma 

organização jurídica que hierarquiza as mortes: algumas são mais legítimas do que 

outras.  

No caso específico da milícia, a vítima foi colocada como moralmente fora do 

lugar. Ou seja, em suas ações cotidianas habitam comportamentos refratários ao 

bom comportamento concebidos pelos operadores do Direito e, principalmente, pelos 

Jurados como corretas. A seguir, analisaremos como a vítima foi concebida no 

processo do inquérito obtido pelas testemunhas. A passagem a seguir foi retirada do 

julgamento em plenário: 

 

- (J) Ele trabalhava? 

- (T2) Ele usava drogas e não era flor que se cheirava. O que eu ouvi falar era 

que ele brigou com uma pessoa.  

                                                        
13     De acordo com Schritzmeyer (Schritzmeyer, 2012, p. 159), drama de julgar em que 

circunstância a morte de um ser humano por outro é mais ou menos legítima, e até mesmo 
legal, passível, assim, de justificar a absolvição ou a condenação do agente. Dependendo 
desse julgamento, advém a decisão de ou confirmar o acusado, separando-o da sociedade 
ou nela permitir que ele fique se provada sua capacidade de autocontrole. 



- (J) O senhor crê que eram eles? (juiz se refere aos réus se eram eles que 

integravam a milícia) 

- (T2) Os dois trabalhavam e jogavam bola. O Paulo batia no pai e roubava. 

Eles trabalhavam. 

- (P) Conhece o dono do bar?  

- (T2) Sim. Seu Inácio. O Paulo usava drogas e batia na mãe. 

 

A testemunha ao relatar que os dois acusados trabalhavam e a vítima usava 

drogas produziu, com isso, uma distinção simbólica. Na primeira, a vítima foi alvejada 

por tiros e seu papel é de receptora da infração. Mas, na segunda, moralmente, a 

vítima se coloca de lado oposto, isto é, o seu comportamento a coloca como autora 

de um delito, usuária de drogas e um comportamento que responsabiliza suas 

práticas com a autoria do crime. De outro lado, os réus têm uma ocupação, trabalham. 

Esta nítida tentativa de diferenciar os réus da vítima permite construir o sujeito moral. 

O ritual judiciário coloca a vítima, no papel de indivíduo que sofre o crime, mas, no 

palco14 (Goffman, 2011) seu lugar pode ser invertido, passando de vítima a culpada.  

Esta capacidade de inversão é uma característica presente em todas as 

sessões de Júri. As sessões têm uma dinâmica onde o convencimento dos jurados 

leva em conta as expectativas dos réus. Neste caso, a vítima foi posta em um lugar 

moralmente menor. Conforme apontam diversos estudos, (Figueira, 2008) (Rinaldi, 

1999) (Schritzmeyer, 2012) o Tribunal do Júri permite julgar os casos, a partir das 

questões da vida cotidiana e o mundo do Direito (Lima, 2011) deve ser relativizado 

com os padrões convencionais do mundo cotidiano. É, neste contexto, que se deve 

pensar a moral como um elemento relevante para a síntese do julgamento (Leite, 

2006). 
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